Gevaarlijke stoffen:
gisteren, vandaag en morgen
Werkt uw bedrijf veilig en gezond met (gevaarlijke)
stoffen?
U wilt niet alleen de stoffen registreren, maar ook
beoordelen, beheersen en borgen. Gisteren, nu en in
de toekomst. Stoffenmanager® is het hulpmiddel dat
uw organisatie hierbij ondersteunt.

Nog meer mogelijkheden!

Wilt u als gebruiker van Product+ of Risk+ gebruik maken van de

Heeft u meer wensen? Wat is er nog meer mogelijk?

bijkopen? Ook dat kan. De keus is aan u! U stelt uw licentievorm op

Premium functionaliteiten of meer producten of beoordelingen
maat samen. Verandert uw situatie? Geen probleem u stapt gewoon

Meer gebruikers toevoegen: gebruikers hebben een persoonlijke

over naar een andere licentievorm. Al uw gegevens gaan mee, er

toegang via hun e-mailadres en een eigen wachtwoord. Heeft u

gaan dus geen gegevens verloren. Lees ook meer op onze website

niet voldoende aan het standaard aantal gebruikers, dan kun u altijd

of in de handleiding over de licenties, actuele prijzen, aanvullende

meer gebruikers bijkopen. Dit kan per gebruiker of direct per vijf

modules en beschikbare functionaliteiten.

gebruikers.
Wij staan open voor uw wensen. Meld uw wensen via de helpdesk,
Stoffenmanager® SHARE: WIK’s en VIB’s voor iedereen beschikbaar.

telefoon of tijdens onze relatiedag. Het is ook mogelijk om voor

Werkplekinstructiekaarten worden in bedrijven vaak met alle

specifieke wensen, bijvoorbeeld een eigen WIK template, financieel

collega’s gedeeld via een intranet of ze worden bijvoorbeeld

te investeren.

geprint en opgehangen op de werkplek. Tijdsintensief want elke
aanpassing hoe klein ook, elke wijziging, nieuwe stof of VIB moet
op deze manier bekend gemaakt worden. Stoffenmanager® SHARE

Meer weten?

is een slimmere en snellere manier om WIK’s en VIB’s beschikbaar

Heeft u inhoudelijke vragen? Benader dan onze helpdesk op

te stellen aan alle betrokkenen in het bedrijf. U kunt de module

www.stoffenmanager.com of via helpdesk@stoffenmanager.nl.

gebruiken op de pc, een tablet en op de smartphone.

Voor overige vragen of vrijblijvend advies neem direct contact op
met info@cosanta.nl of telefonisch met (020) 792 00 13.

Opslagmodule PGS-15: met deze module toetst u of de opslag van
uw verpakte gevaarlijke stoffen wel voldoet aan de wetgevingseisen. Met andere woorden of u uw verpakte gevaarlijke stoffen
opslaat volgens een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens
en milieu.

U beheert alles op één plek. Stoffenmanager® helpt organisaties bij
een duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleid als het gaat om
het werken met gevaarlijke stoffen.
Inspectie SZW accepteert Stoffenmanager® en u voldoet bovendien
aan het Vier Stappenplan van I-SZW. Stoffenmanager® is ook
opgenomen in Europese REACH Guidances.

Stoffenmanager®: alles op één plek

Stoffenmanager® ontwikkelt continu door: nieuwe functionaliteiten,

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex.

jaar brengen wij een vernieuwde versie uit. Onze onafhankelijke

Wet- en regelgeving verandert. Maar ook werkpleksituaties en de

internationale Scientific Advisory Board borgt dat Stoffenmanager®

samenstelling van producten veranderen continu. Veel verplich-

niet alleen aan de wet- en regelgeving blijft voldoen, maar ook

tingen en informatie wordt dan ook opgeslagen in verschillende

aan de stand der techniek en wetenschap. En dat de rekenregels

Excel files. Met Stoffenmanager® brengt u hier orde in aan.

gevalideerd zijn en blijven!

modules, verbeterde blootstellingsmodellen. Twee keer per

Meer dan 32.000 gebruikers uit binnen- en buitenland gingen u

Wat kunt u nog extra met Stoffenmanager® Premium, naast het

reeds voor. Stoffenmanager® is dan ook beschikbaar in meerdere

onbeperkt invoeren van producten en het onbeperkt uitvoeren van

talen. Maandelijks verwelkomen wij zo’n 150 nieuwe gebruikers.

risicobeoordelingen?

Hulp nodig? Wij verzorgen technische en inhoudelijke ondersteuning

U kunt in Stoffenmanager® Premium:

(helpdesk, training en consultancy) voor onze klanten.

Wat kunt u met Stoffenmanager®?

•

Met meerdere gebruikers in het account werken: te starten
met 5 gebruikers, maar verdere uitbreiding is mogelijk.

•

Productinformatie importeren: het is mogelijk om

Stoffenmanager® kent vier licentievormen: Basis (gratis), Product+,

product- en componentdata via XML te importeren vanuit

Risk+ en Premium. Met alle licentievormen kunt u:

andere (commerciële) softwarepakketten of vanuit een

•

Uw register gevaarlijke stoffen beheren

eigen (SDS) productendatabase zoals bijv. een Excel file.

•

Uw register CMR stoffen beheren

•

Risico’s voor inhalatie en huidblootstelling prioriteren

Excel. Dit is handig voor aanvullende overzichten of om een

•

Risico’s voor inhalatie kwantitatief beoordelen

koppeling te maken met andere informatiesystemen.

en vergelijken met grenswaarden
•

•

•

Exporteren naar Excel: alle tabellen kennen een export naar

Eigen productvelden en persoonlijke

De effecten van beheersmaatregelen doorrekenen

beschermingsmiddelen aanmaken: hierdoor is

en deze opnemen in een plan van aanpak

Stoffenmanager® nog verder op maat te maken.

•

Uw werkplekinstructiekaarten (WIK) automatisch genereren

•

In meerdere talen werken

•

en beoordelingen kunnen nieuwe versies worden aangemaakt of
kunnen versies in het archief worden geplaatst. Er gaat dus geen

Hoe werkt het?

informatie verloren en ook in de toekomst is duidelijk wanneer
en hoe er op bepaalde werkplekken met bepaalde stoffen is

U vraagt een gratis account Stoffenmanager® Basis aan
op www.stoffenmanager.com en u kunt direct beginnen.

gewerkt en wanneer veranderingen hebben plaatsgevonden.
•

Stoffenmanager® Basis is gratis, voor de beginnende gebruiker
of voor gebruikers met een beperkte hoeveelheid producten. U kunt

Versies beheren en archiveren: van de componenten, producten

Notificaties en logboek gebruiken: handig dat u altijd terug
kunt vinden waar, wat en door wie gegevens zijn aangepast.

•

Notificaties plaatsen op verloopdata van producten
en beoordelingen: updaten wordt hierdoor eenvoudig.

maximaal 35 producten invoeren en 35 beoordelingen uitvoeren.

Is de datum verstreken, dan krijgt u automatisch
Heeft u meer dan 35 producten dan is Stoffenmanager® Product+
wellicht geschikt voor u. U kunt dan maximaal 100 producten

een melding. Uw bedrijf is dus altijd compliant.
•

invoeren en 35 risicobeoordelingen uitvoeren. Wilt u ook meer dan
35 risicobeoordelingen uitvoeren, dan is Stoffenmanager® Risk+
wellicht geschikt voor u. U kunt dan maximaal 100 producten
invoeren en 100 risicobeoordelingen uitvoeren.

REACH-module gebruiken: blootstelling aan individuele
componenten kan snel worden berekend, waardoor
aangesloten wordt bij de REACH Guidances

•

Basic

Product+

Risk+

Premium

gratis

€ 536 p.j.

€ 1.340 p.j.

€ 2.680 p.j.

Beheer register gevaarlijke stoffen

√

√

√

√

Beheer register CMR stoffen

√

√

√

√

Risicobeoordeling: kwalitatief en kwantitatief

√

√

√

√

Beheersmaatregelen en Plan van Aanpak

√

√

√

√

Genereren Werkplekinstructiekaarten (WIK’s)

√

√

√

√

Werken in meerdere talen

√

√

√

√

Aantal producten1

35

100

100

onbeperkt

Aantal risicobeoordelingen2

35

35

100

onbeperkt

Aantal gebruikers3

1

1

1

5

√

√

√

Management dashboard
Productinformatie importeren via XML4

√

Export naar Excel4

√

Eigen productvelden & maatregelen aanmaken4

√

Versiebeheer en archief4

√

Notificaties en logboek4

√

Verloopdata producten en beoordelingen4

√

REACH module4

√

ATEX module4

√

PGS-15 module

€ 268 p.j.

€ 268 p.j.

€ 268 p.j.

XML export productgegevens

€ 268 p.j.

€ 268 p.j.

€ 268 p.j.

Stoffenmanager® SHARE

€ 1.072 p.j.

€ 1.072 p.j.

€ 1.072 p.j.

Escrow verzekering

€ 310 p.j.

€ 310 p.j.

€ 310 p.j.

ATEX-module gebruiken: de omvangrijke ATEX richtlijn is
vertaald naar diverse beslisschema’s en actielijsten.

Heeft u bij aanvang al meer dan 100 producten en beoordelingen

De betaalde licenties (Product+, Risk+ en Premium) hebben ook een

1. er kunnen producten worden bijgekocht voor € 268,- per jaar per 50 extra producten

en wilt u gewoon meer functionaliteiten, dan is Stoffenmanager®

Management Dashboard. Met het dashboard heeft u altijd, snel en

2. er kunnen (in Risk+) beoordelingen worden bijgekocht voor € 268,- per jaar per 50 extra beoordelingen.

Premium wellicht geschikt voor u.

overzichtelijk een actueel overzicht. U kunt ook terugkijken in het

3. er kunnen gebruikers worden bijgekocht voor € 268,- per jaar per extra gebruiker of € 536,- per jaar per 5 extra gebruikers.

verleden. Handig voor u als deskundige in gesprek met de directie of

4. er kunnen naar wens extra functionaliteiten worden bijgekocht bij Product+ en Risk+ voor € 268,- per jaar per functionaliteit.

als directie zelf.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

