
Styrk sikkerhed og trivsel  
på arbejdspladsen med  
EG SafetyNet
EG SafetyNet er et alt-i-et cloudbaseret  
administrationssystem



Hvad er EG SafetyNet?
Én samlet løsning 

EG SafetyNet er et alt-i-ét cloudbaseret administrations- 
system. EG SafetyNet består af forskellige kombinerbare  
løsningsmoduler. 

De forskellige moduler byder på løsninger inden for blandt  
andet arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikrings- og kursusadministration.  
Organisationer kan selv vælge, hvilken kombination af EG SafetyNet  
moduler de ønsker.

Effektiv administration
Udnyt fordelene ved at samle forskellige administra-
tive løsninger i ét enkelt IT-system. EG SafetyNet 
håndterer alle faser af administrationen forbundet 
med arbejds- og tingskader, HR-samtaler og -under-
søgelser, risikostyring og kursusafholdelse. Når alt fra 
medarbejder-stamdata, registreringer og analyser til 
opfølgningsprocesser samles i ét system optimeres 
ressourcerne. I undgår unødvendigt dobbeltarbejde, 
fordi alle relevante informationer findes i systemet. 
Registreringer lavet i ét modul kan nemt importeres 
til et andet modul eller eksporteres til en rapport, en 
særlig filtype eller et andet system (f.eks. EASY).

Brugerne bestemmer
EG SafetyNet bliver tilpasset den enkelte organisation 
og brugernes behov. Vi udvikler og forbedrer løbende 
vores moduler gennem samarbejde med vores kunder. 

Risikobaseret tilgang
EG SafetyNet understøtter en risikobaseret til-
gang for kortlægninger, audits, handlingsplaner og 
årsagsanalyser.

En App til hele EG SafetyNet
Supplér EG SafetyNets browserbaserede løsning 
med EG SafetyNet-appen.

Appen understøtter centrale funktioner fra  
EG SafetyNet, og du kan fx registrere arbejds- 
ulykker, nærved hændelser, tilsyn, APV’er og 
handlingsplaner.

Appen kan bruges overalt – også uden internet- 
forbindelse. Perfekt til dig, der ikke har adgang  
til computer i din arbejdsdag.



Arbejdsmiljø
Styrk arbejdsmiljøet med EG SafetyNet

Registrering af arbejdsskader
EG SafetyNet gør administrationen forbundet med 
arbejdsskader og relaterede hændelser enkelt. Registrér 
og følg op på arbejdsskader, nærved hændelser og 
andre utilsigtede hændelser i ét centralt system.

Flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets 
Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejds-
skader. Det har de blandt andet gjort via registreringer 
i EG SafetyNet. Når det er nemt at registrere, gør flere 
medarbejdere det også, og når arbejdsskader bliver 
registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på.

Det er enkelt at registrere skader i EG SafetyNet. 
Registreringer kan foretages på få minutter enten via 
EG SafetyNet online eller via EG SafetyNet-appen, som 
også fungerer offline. Registrerede skader kategori-
seres efter type. Det er muligt at vedhæfte billeder, 
hændelsesplacering og mange andre detaljer.

Gør EASY nemt
En skade kan rapporteres til EASY samtidig med den 
registreres i EG SafetyNet. Følg efterfølgende med i 
sagens EASY-status direkte i EG SafetyNet. Sager, der 
er sendt til EASY, får et særligt symbol i overblikslisten. 
Det er også muligt at søge på sager baseret på deres 
status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt 

EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, 
det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag, og 
administrationen af sagen forenkles betydeligt.

Opfølgning
Med central registrering medfølger forbedret overblik. 
Overblikket giver mulighed for at kortlægge skaders 
type og hyppighed, samt hvor i virksomheden, skaderne 
sker. EG SafetyNet har en serie standardrapporter, der 
hurtigt generer statistik over registrerede skader og 
viser eventuelle mønstrer i disse. Knyt skader til en EG 
SafetyNet Handlingsplan for systematisk, målrettet 
opfølgning.

APV’er
Opbyg, udsend og analysér arbejdspladsvurderinger 
(APV’er) i EG SafetyNet. Som ved andre typer spørge-
skemaer i EG SafetyNet findes et antal standardska-
beloner, som kan tilpasses, samt mulighed for at bygge 
skemaer op fra bunden. Det er også nemt at udsende 
APV’en til alle eller målrettede grupper af medarbejdere.

I EG SafetyNet APV’er findes der et antal standardrap-
porter, der forenkler analyser af de enkelte APV’er og 
sammenligninger resultater på tværs af år og afdelin-
ger. Resultater fra APV’er kan, ligesom A-skader, tilkob-
les en handlingsplan, så de kan anvendes aktivt.



HR
Hold fokus på trivsel med EG SafetyNet HR

Trivselsmålinger og lederevalueringer
Anvend EG SafetyNet til at gennemføre de årlige 
trivselsmålinger og lederevalueringer. EG SafetyNet 
gør det nemt at lave selv de mest komplekse spør-
geskemaer. Spørgeskemaerne kan oprettes, målret-
tes og tilpasses med få klik. 

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere 
gemt skabelon eller bygge en ny op. I kan vælge 
at enkelte spørgsmål eller spørgsmålsgrupper kun 
skal vises til målrettede respondenter eller medar-
bejdere. I kan også selv styre, hvem kan der redi-
gere i spørgeskemaet og hvem, der har adgang til 
resultaterne.

EG SafetyNet guider dig igennem opsætning, redi-
gering og udsendelse med trinvis vejledning.

HR kan til enhver tid se, hvor mange der har udfyldt 
spørgeskemaerne og styre, hvornår der skal sendes 
påmindelser. I kan sammenligne resultater over tid 
og på tværs af afdelinger. 

Udviklingssamtaler 
Det er også muligt at registrere udviklingssamtaler 
(MUS/LUS/GRUS/TUS) i EG SafetyNet. Sammenlign 
spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af 
afdelinger. Det er let at danne et fyldestgørende billede 
af en medarbejder, når noter fra udviklingssamtaler er 
registreret i samme system, hvori andre HR-relaterede 
data er registreret.

Effektiv opfølgning
EG SafetyNet muliggør også effektiv opfølgning på 
HR-relaterede undersøgelser. Sammenlign resultater 
af forskellige undersøgelser, og opret handlingsplaner 
for at håndtere gennemgående temaer – alt sammen i 
samme system. Ansvarsområder i handlingsplaner kan, 
ligesom redigeringsrettigheder i spørgeskemaer, udde-
les til forskellige medarbejdere og afdelinger.

Det visuelle indtryk i spørgeskemaet kan tilpasses 
den enkelte organisation. I kan tage udgangspunkt i 
standardskabeloner eller designe jeres helt eget.  



Kursusadministration
En samlet løsning til kursusadministration

Fra planlægning til evaluering
EG SafetyNet Kursusadministration assisterer i alle 
faser af kursus- eller eventafholdelse, fra planlæg-
ning og reklamering af kurset til koordinering og 
evaluering. EG SafetyNet kan bruges til administra-
tionen forbundet med interne såvel som eksterne 
kurser, konferencer og seminarer.

Med EG SafetyNet Kursusadministration kan du an-
noncere dine kurser på en enkel, overskuelig side, 
hvor interesserede selv kan tilmelde sig kurserne. 
Systemet holder styr på alle til- og afmeldinger 
i autogenererede lister, der kan eksporteres og 
printes. Der er også en huskeliste-funktion, der 
sender påmindelser til arrangører og undervisere 
om vigtige opgaver og deadlines.

EG SafetyNet Kursusadministration indeholder også 
løsninger til fremmøderegistrering, diplomudstedel-
se og kursusevaluering.

Automatiseret kommunikation
EG SafetyNet Kursusadministration automati-
serer en stor del af kommunikationen med del-
tagere, undervisere og kursussted før og efter 

kursusafholdelse. Når kursister tilmelder sig et kur-
sus, får de eksempelvis automatisk en tilmeldings-
bekræftelse. Inden kurset starter kan de få tilsendt 
en påmindelsesmail med eventuel kørselsvejled-
ning eller anden relevant information. Efter kurset 
kan alle fremmødte automatisk modtage et diplom. 
Undervisere og kursussted kan ligeledes få tilsendt 
påmindelser og besked om praktiske forhold et be-
stemt antal dage inden kursusstart. Som det meste 
andet i EG SafetyNet kan mailskabelonerne tilpas-
ses den enkelte organisations ønsker og behov.

Online tilgange
Kursister, undervisere og ledere får adgang til et 
online kursuskatalog, hvor de kan redigere i egne 
data og tilmeldinger samt se relevante dokumenter. 
Den høje grad af selvbetjening letter administratio-
nen betydeligt.

Økonomiløsninger
EG SafetyNets kursusadministration givermulighed 
for, at kursister betaler for kurser via en integreret 
online betalingsløsning med DIBS eller ePay. Der 
kan angives pris og posteringskonti på de enkelte 
kurser således, at posteringer dannes automatisk.



Forsikringsskader
Simpel administration af forsikringer  
og tingskader

Rapportering
Afrapportér og følg op på tid-
ligere skader ved hjælp af EG 
SafetyNets rapporter. Et antal 
overbliksskabende standard- 
rapporter vælges ved imple-
menteringen af EG SafetyNet 
i organisationen. EG SafetyNet 
kan løbende konfigureres med 
nye skabeloner.

Ét samlet system
EG SafetyNet Forsikringsskader samler dine aktiver, 
policer og forsikringssager i ét overskueligt system, så 
du kan bevare overblikket og undgå unødigt dobbelt-
arbejde. Systemet muliggør også effektiv styring af 
hensættelser og præmieallokering.

Tingskade
Opret, redigér og rapportér tingskadesager på få 
minutter. Ved registrering af en tingskade vælges, 
hvilket aktiv skaden er sket på, hvorefter de rele-
vante felter og eventuelle tilknyttede forsikringer 
kommer frem. 

Efter en skadesag er oprettet, kan den rettes til 
med flere detaljer, dokumenter, billeder, omkost-
ninger, dato for anmeldelse til forsikringsselskab 
og andet. Medarbejdere har rollestyret adgang til 
oprettelse, redigering og rapportering af skader, 
hvilket faciliterer smidigt samarbejde.

Forsikring
Få et enkelt overblik over dine forsikringer – hvad de 
dækker over, og hvad de bruges til. I EG SafetyNet kan 
du samle alle informationer omkring dine forsikringer. 
Sorter efter policenummer, forsikringstype og -sel-
skab, status, fornyelsesdato mv. Fordi forsikringer og 
tingskader registreres i samme system, er det enkelt at 
dokumentere, hvordan forskellige forsikringer anvendes 
samt at monitorere, at skader bliver meldt korrekt til 
forsikringen.



Tværgående moduler

Dokumentstyring
Dokumentationsmodulet samler dokumenter, der 
relaterer sig til sager i EG SafetyNet. Dokumenter kan 
uploades i forskellige formater. Flere versioner af sam-
me dokument kan løbende tilføjes i takt med, der sker 
ændringer af kladder eller forhold opdateres. Tidligere 
versioner kan søges frem ved at klikke ind på det enkel-
te dokument. Dokumenter tilknyttes særlige områder 
eller afdelinger, så de er lette at søge frem.

Opgavestyring
Med EG SafetyNet Handlingsplaner kan du oprette 
handlingsplaner for at følge op på sager identificeret 
i et andet modul eller en helt anden sag, der optager 
virksomheden.

I EG SafetyNet Handlingsplaner kan du uddele ansvars-
områder, styre deadlines og løbende se, hvor langt en 
aktivitet er kommet, samt hvor effektiv, den har været.

Alle moduler i EG SafetyNet kan tilknyttes Dokumentationsmodulet og Handlingsplansmodulet.



Kunderne siger…

”Langt det bedste ved EG SafetyNet  
er jo automatisering af en hel masse 
opgaver i forhold til det, vi har været  
vant til tidligere. Vi har kravstillet  
meget, og vi føler os godt behandlet”.

- Mads Printzlau,  
Director of software services, IST

”Vi ser EG SafetyNet lidt som en 
schweizerkniv – den indeholder mange 
forskellige værktøjer. Der behandles i 
øjeblikket 3500 sager og tilsyn om året  
i EG SafetyNet”. 

- Henrik Kjærsgaard,  
Kvalitet og Sikkerhed, BaneDanmark

”EG SafetyNet A-skade er fuldt integreret 
med vores løn- og personalesystem. 
Derved slipper vi for en masse 
tidskrævende genindtastninger, med alle 
de fejlmuligheder det også giver (…).  
EG SafetyNet er på alle måder både 
hurtigere, mere brugervenligt og mere 
logisk opbygget end vores gamle system”. 

- Helle Planck Larsen,  
Arbejdsmiljø, Høje Taastrup Kommune

”Gennem EG SafetyNet kan vi nemt se, 
hvilke afdelinger, arbejdsgange og typer 
af medarbejdere, der er mest udsatte 
og så koncentrere vores indsats overfor 
disse. EG SafetyNet A-skade er en af 
forudsætningerne for, at vi har kunnet nå 
det høje niveau, som har motiveret, at vi 
har vundet Arbejdsmiljøprisen”. 

- Morten Pedersen,  
Risk Manager, Danish Crown

Kontakt EG 
Tlf.: +45 7013 2211  
eller mail eg@eg.dk

www.eg.dk


