
Vill du få bättre kontroll och översikt över dina verksamhets-

processer inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet?

Vi erbjuder en digital plattform som ger alla medarbetare 

möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärs-
processer och rutiner.

MED SAFETYNET FÅR DU 
Ett system där medarbetarna enkelt kan rapportera avvikelser och 

bidra med förbättringsförslag.

App för Android och Apple med offline funktionalitet och med möj-
lighet att infoga bilder.

Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.

Integrationer med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan. Du får 

ett kvitto när anmälan registrerats.

Påminnelsefunktion när det är dags att revidera dokumenten i ditt 

ledningssystem.

Integration med 2C8 – världens mest användarvänliga modelleri-

ngsverktyg.

Stöd för SingleSignOn (SSO) - innebär att du enbart behöver kom-

ma ihåg ett lösenord, väl inne på datorn behöver du inte identifiera 
dig igen.

Möjlighet att integrera mot lönesystem för automatisk uppdatering 

av nya eller avslutade medarbetare.

Molntjänst eller installation på egen server.

SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd 

vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

SafetyNet är en komplett  

plattform som bidrar till att ditt 

företag kan modernisera och 

digitalisera sina processer för 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Du kan äntligen ersätta penna, 

papper och pärm och arbeta fullt 

ut i en digital lösning som anpas-

sas efter din verksamhet.

Med rätt verktyg för er verk- 

samhet kan ni öka kvaliteten,  

systematiken och engage- 

manget kring det systematiska 

kvalitet- och miljöarbetet. 
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800.000 +
Användare av SafetyNet i Norden. 

SafetyNet används både inom offentlig 
och privat sektor.



Om Axintor AB 
Axintor stödjer offentlig sektor, företag och andra organisationer med digitalisering av verksamhets-
processer inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.  Vill du veta mer om 

SafetyNet eller vill boka tid för en demonstration kan du kontakta 

kundservice@axintor.se eller 073 - 317 38 62. Läs mer på www.axintor.se

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
SafetyNet är en arbetsmiljöportal som gör det 

möjligt att registrera, dokumentera, rapportera 

och följa upp ert systematiska arbetsmiljöarbete  

i organisationen.

 

Det är ett etablerat arbetsmiljösystem som  

dessutom kan kompletteras med andra moduler 

som underlättar organisationens HR- och arbets- 

miljöarbete. 

Det finns moduler för bland annat hantering av 
avvikelser, olyckor, tillbud, för handlingsplan,   

för kartläggning av medarbetar-, kund- och 

leverantörsundersökningar, skyddsronder och 

brandskydd. 

Via integrationen med Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan hanterar du enkelt både den 

interna och externa rapporteringen i ett och  

samma system.

LEDNINGSSYSTEM
SafetyNet digitaliserar och förenklar kvalitets-  

och arbetsmiljöarbetet och bildar en plattform 

för ISO 9001, 14001, 27001, 45001 och FR2000. 

 

Genom att använda SafetyNet som kvalitets- 

ledningssystem får alla medarbetare möjlighet 

att vara med och bidra, via smart telefon eller 

surfplatta.

Systemet är flexibelt och kan byggas till med  
flera olika moduler, för att hantera handlingspla- 
ner, uppföljning och kontroll, dokumenthante- 

ring, medarbetar- och kundundersökningar samt  

rapportering av avvikelser och olyckor m.m. 

Med en digital plattform säkerställer du kvalitet 

och rätt information på rätt plats.

VISUALISERA DIN VERKSAMHET
Beskriv ert ledningssystem och dess processer  

i ett grafiskt gränssnitt.

Integrationen med 2c8 gör det möjligt att regist- 

rera avvikelser som olyckor, tillbud och förbätt- 

ringsförslag direkt ifrån processkartan. 

Checklistor som skyddsronder och riskbe- 

dömningar kan knytas direkt till en aktivitet 

i processkartan.

SAFETYNET APP
SafetyNets App kan användas till att registrera 

allt från arbetsolyckor och avvikelser till med-  

arbetarenkäter och skyddsronder. 

Registrering via appen är enkel och snabb med 

möjlighet att bifoga foton.

Tillgång till nyhetsutskick och dokument via   

appen t.ex. policys, rutinbeskrivningar m.m.

SafetyNets användarvänliga App kan användas 

överallt – både med och utan internetupp-  

koppling.


