DG-360
VBS
Het hart van uw veiligheidsbeheersysteem

Veiligheid in de industrie mag nooit een discussie zijn!
Dit geldt voor zowel je eigen personeel als voor de fysieke omgeving
rondom uw bedrijf. Uiteraard is er wet-& regelgeving om deze veiligheid
voorop te stellen. Echter mondt deze wetgeving in praktijk veelal uit in een
veelkoppig VBS systeem waarmee echte veiligheid niet 100% te garanderen
valt.
DG-360 heeft daarom een platform ontwikkeld waarbij u als BRZO-plichtig
bedrijf real-time uw veiligheidsbeheer-aspecten inzichtelijk en beheersbaar
maakt, middels één geïntegreerde oplossing. Met dit platform bent u in staat
om compliancy voor uw organisatie makkelijk aan te tonen, en bespaart u
aanzienlijke kosten op het beheren van uw VBS-systeem. Door het real-time
inzicht op zowel management en werkvloer bevordert DG-360 ook
daadwerkelijk de veiligheid van uw organisatie, mens en milieu. DG-360 is
gebaseerd op best beschikbare technieken en zal u en uw bedrijf nu en in
de toekomst optimaal ontzorgen.

Dé VBS Standaard
Onze visie: Eén Veiligheidsbeheer-standaard, die het mogelijk maakt om
veiligheid te garanderen voor alle BRZO-bedrijven. Het is daarmee DG360’s missie om bedrijven te helpen hun veelkoppig VBS systeem in een
innovatieve all-in one oplossing te integreren en complexe wet- en
regelgeving moeiteloos op te nemen in de bestaande, dagelijkse
processen. Ook wil DG-360 de werkvloer met het management verbinden
om bewustwording en inzicht op het gebied van veiligheid te verhogen.
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Onze missie
Digitalisering is een wereldwijde trend. Om de concurrentie aan te
kunnen gaan, zien steeds meer Nederlandse organisaties hier het
belang van in.
Om te kunnen digitaliseren hebben bedrijven een IT fundament nodig
die niet voorbij gaat aan reeds gedane investeringen, maar het wel
mogelijk maakt met de nieuwste technieken te werken. Dat was ons
doel.
Onze missie hiermee is om een veel hoger niveau van veiligheid te
behalen voor zowel mens als milieu, zonder hierbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

Één overzicht voor al uw VBS onderdelen
Het opzetten van een goed functionerend, multidisciplinair VBS is een
samenspel van diverse experts, uit verschillende organisaties.
DG-360 kent deze uitdaging en bundelt alle benodigde expertises tot 1
werkend VBS platform.
Het platform bestaat uit een app en een cloud-based platform met
dashboard, digitale rapportagemogelijkheden en uw eigen data-kluis.
DG-360 is hiermee gebaseerd op best beschikbare technieken en wordt
continue up-to-date gehouden aan de geldende wet- en regelgeving.
Zo ontzorgt DG-360 u vandaag én in de toekomst.
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Het DG-360 platform biedt u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 volledig geïntegreerd (VBS) veiligheidsbeheer-platform
De mogelijkheid om uw veiligheidsbeheersysteem met de nieuwste
technologie in te zetten
Real-time inzicht in veiligheidsstatus
Verhoogde medewerkersbetrokkenheid
Altijd actueel zijn met wet-& regelgeving
Transitie van papier naar digitale processen
1 Duidelijk Dashboard van werkvloer naar boardroom
Audits en inspecties zonder stress
Zeer hoge betrouwbaarheid (blockchain)

Waar begint u aan?
Wij begrijpen dat het opnieuw opzetten van uw VBS voelt alsof dit een
ongelofelijk zware klus gaat worden.
In de praktijk valt dit wel mee.
We beginnen met het doornemen van uw huidige VBS.
Op basis daarvan maken we samen met u een implementatieplanning.
We creëren eerst een schaduw-VBS, zodat u de functionaliteiten en de
waarde van DG-360 goed in kunt schatten. Als u tevreden bent met de
opzet, bepalen we samen met u (en eventueel samen met het bevoegd
gezag), hoe snel we helemaal overstappen op ons digitale systeem.
De implementatie van het hele systeem is normaal gesproken binnen 3
maanden voltooid.

www.DG-360.nl

info@dg-360.nl

06-38035773

