Simpel administration af
forsikringer og tingskade

Nem registrering i
ét samlet system

EG SafetyNet Forsikring og skade samler dine aktiver,

Når uheldet er ude, kan det
være en kæmpe administrativ
byrde. Men det behøver det ikke
være.

policer og forsikringssager i ét overskueligt system.
Bevar overblikket og undgå dobbeltarbejde ved at samle al
relevant info ét sted.
Effektiv administration
Forsikringer og forsikringsrelaterede skader kan være komplekse. Skaderne skal
registreres til intern dokumentation og anmeldes til forsikringsselskab samt til
eventuelle relevante myndigheder. EG SafetyNet forenkler processen ved at
holde alle disse informationer samlede. Undgå dobbeltarbejde ved at indtaste
informationerne én enkelt gang, hvorefter de kan importeres de rigtige steder.

Enkel oprettelse
Det er nemt at registrere en tingskade i EG SafetyNet. Vælg hvilket aktiv,
skaden er sket på, udfyld felterne, der kommer frem, og tryk ”opret”. Skadens
type afgør automatisk hvilke felter, der skal udfyldes. Ved køretøjsskader beder
EG SafetyNet fx om køretøjets navn, stelnummer og/eller ID. Disse
informationer udfyldes automatisk ved tidligere gemte køretøjer. Det er til
enhver tid muligt at tilpasse eller omdøbe viste felter.
Den relevante forsikring tilknyttes desuden automatisk ud fra aktivet.

Vi har samlet alt, hvad du skal
bruge i ét system. I EG
SafetyNet Forsikringsskader kan
du finde:
• Virksomhedens aktiver
• Forsikringer
• Relevante formularer
• Handlingsplaner

Enkel redigering
Efter en skade er oprettet, kan den redigeres med flere detaljer, dokumenter,
billeder, omkostninger, dato for anmeldelse til forsikringsselskab, mv.
Medarbejdere har rollestyret adgang til oprettelse, redigering og rapportering af
skader, hvilket muliggør effektivt samarbejde.

Enkel rapportering
Fordi alle informationer om en tingskade og forbundne aktiver og forsikringer er
samlet ét sted, kan udtræk af specifik information ske på kort tid.
Eksportér relevante data til Word eller Excel eller som mail eller pdf. Et antal
overbliksskabende standardrapporter vælges ved implementeringen af EG
SafetyNet i organisationen.
Få fx en liste over aktiver og deres værdier, en liste over forsikringer,
kvartalsrapporter over forskellige typer skader, afdelingssammenligninger med
mere ved få klik. EG SafetyNet kan løbende konfigureres med nye skabeloner.

Forsikringsoverblik
Det er vigtigt, at man til enhver tid er opdateret omkring, hvorvidt man har de
forsikringer, der bedst muligt dækker ens aktuelle behov.
EG SafetyNet Forsikring og Tingskade giver overblik over, hvilke skader der er
sket i din organisation, hvor de er anmeldt, samt hvad forsikringerne dækker
over. Du kan nemt monitorere og danne statistik ud fra dine skadesdata.
EG SafetyNet Forsikring og Tingskade muliggør også effektiv styring af
hensættelser og præmieallokering.

Registrer med det
samme – brug EG
SafetyNet appen
Du kan registrere hændelser, når
de sker med EG SafetyNet
appen – enten på din mobil eller
tablet.
Appen understøtter centrale
funktioner fra EG SafetyNet, og
du kan fx registrere
arbejdsulykker, nærved
hændelser og sikkerhedsbrister
til forskellige slags audits, tilsyn,
APV’er, undersøgelser og
handlingsplaner.
Det er også muligt at uploade
billeder, besvare spørgeskemaer
og undersøgelser, notere
samtaleforløb og meget mere.
Appen kan også bruges, selvom
du er offline.

Skaden er sket – hvad nu?
Nedbring antallet af skader af samme type ved at følge op på skaden.
I EG SafetyNet kan du følge op på skaderne med handlingsplaner. En
handlingsplan kan tilknyttes til en eller flere skader. Med EG SafetyNet
Handlingsplaner kan du opsætte et skema over, hvad der skal ske hvornår, og
udpege ansvarspersoner.
Vores kunders erfaringer viser, at skadesfrekvenser nedsættes markant ved
systematisk opfølgning og gennemførsel af handlingsplaner.
Når skader og handlingsplaner er i samme system forenkles processen, hvilket
ofte medfører bedre resultater.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed
yderligere. Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund
af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche.
Læs mere på eg.dk/om-eg/
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