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Red levens met Safetrak
Te veel arbeidsongevallen worden nog veroorzaakt door uitrustingen die niet geschikt zijn voor gebruik. 
Deze ongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben. Wanneer een stelling instort, kunnen werknemers en 
voorbijgangers ernstige letsels oplopen met enorme gevolgen voor henzelf, hun gezin en uw bedrijf. Stel u voor 
wat er kan gebeuren wanneer uw brandblussers het laten afweten, wanneer kleppen het plots begeven of 
wanneer het achteruitrijsignaal van een heftruck niet werkt.

Een nauwkeurige inspectieplanning, grondige uitrustingsinspecties en duidelijke inspectierapporten en 
-geschiedenissen kunnen levens redden en menselijk leed en hoge kosten voorkomen in heel wat sectoren.

Wat is Safetrak?
Safetrak is een digitaal systeem dat bedrijven ondersteunt 
om uitrustingsinspecties te plannen en uit te voeren en 
inspectierapporten op te stellen om de veiligheid te maximaliseren, 
de prestaties van bedrijfsmiddelen te verbeteren en kosten te 
beperken.

Hiervoor biedt Safetrak de volgende functies aan:

• Digitale planning van regelmatige uitrustingsinspecties.

• Begeleide, stapsgewijze en aanpasbare uitrustingsinspecties.

• Automatische rapportering op aanvraag of op regelmatige 
tijdstippen.

• Digitaal inboeken en uitboeken van uitrustingen.

De voordelen van Safetrak
Digitale uitrustingsinspecties bieden een aantal voordelen:

• Eenvoudige inspectieplanning met automatische 
herinneringsmails.

• Nauwkeurige, gestandaardiseerde en gepersonaliseerde 
uitrustingsinspecties.

• Inspecties ter plaatse uitvoeren en onmiddellijk ingevulde 
sjablonen uploaden.

• Met één klik automatisch rapporten genereren met de laatste 
inspectiegegevens.

• Complete, automatisch gegenereerde rapporten en 
auditoverzichten op regelmatige tijdstippen via e-mail.

De video is beschikbaar op het 
YouTube™-kanaal van Brady  
en op: www.safetrak.com

INSPECTEREN RAPPORTERENPLANNEN
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Uitrustingsinspecties plannen
Planning en taken stroomlijnen
Safetrak zorgt voor een automatische planning en kan taken op verschillende manieren organiseren:

• Terugkerende uitrustingsinspecties eenvoudig plannen.

• Planning voor feedback via e-mail exporteren en verzenden.

• Inspecties op een specifieke dag, of in een specifieke week of maand plannen.

• Inspecties plannen op een afgesproken datum.

• Inspecties toewijzen aan gebruikers en werkprocedures 
optimaliseren.

• Toegewezen inspecties automatisch downloaden op een 
draagbaar Safetrak-toestel.

• Inspecties starten door uitrustingen te identificeren 
of te scannen.

• Registratie van ontbrekende 
uitrustingen of uitrustingen die niet 
beschikbaar zijn voor inspectie.

• Gebruikers automatisch herinneren 
aan geplande inspecties.

• Herinneringsmails ontvangen voor niet 
geslaagde en gestarte inspecties.

Statusmarkering

Door alle uitrustingen te identificeren, kunt u 
genieten van alle voordelen van Safetrak en verlopen 
inspecties nog sneller. Brady biedt een uitgebreid 
assortiment duurzame apparatuurlabels en Scafftag-
tools voor statusmarkering aan die speciaal werden 
ontwikkeld voor uitrustingsinspecties. De Scafftag-
tools voor statusmarkering omvatten een duurzame houder 
en verwisselbare insteekkaarten die veel data kunnen 
communiceren aan werknemers ter plaatse.

Wanneer een uitrusting niet werd geïnspecteerd of ongeschikt is voor gebruik, wordt de 
insteekkaart verwijderd en wordt de waarschuwing “Niet gebruiken” zichtbaar. De houder kan ook 
een duurzaam label met barcode of een RFID-tag bevatten waarmee de uitrusting gemakkelijk kan 
worden geïdentificeerd tijdens de inspectie. 
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Uitrustingen inspecteren 
Optimaliseer uw inspecties
Safetrak stuurt automatisch de geplande inspecties naar het draagbare toestel van de toegewezen inspecteur 
en start een stapsgewijs inspectieproces.

Safetrak bevat 24 standaard inspectiemodules voor diverse uitrustingen. Deze kunnen aangepast worden 
en nieuwe modules kunnen toegevoegd worden, afhankelijk van de noden van uw bedrijf.

WERKPLAATSEN

• Asbestregister

• Graafwerken

• Reddingsvesten

• PBM’s

• Speeltuinen en toestellen

• Veiligheidsborden

• Veiligheidsnetten

• Valbeveiliging

• Veiligheidsharnassen

• Ladders

• Mobiele hoogwerkers

• Vorkheftrucks

• Hijstoestellen

• Stellingen

WERKEN OP HOOGTE

• Elektrisch

• Branddeuren

• Brandblussers / brandmelders

• Algemene uitrustingen

• Algemeen gereedschap

• Zware apparatuur

• Veiligheidsdouche / oogdouche

APPARATEN, VOERTUIGEN, 
MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

• Betonnen leidingen

• Flenzen

• Site-audit

VERGRENDELINGSPROCESSEN 
EN PIJPLEIDINGEN

• Communiceert de locatie van de uitrusting die 
geïnspecteerd moet worden.

• Foto’s en pdf’s kunnen bewaard worden voor elke 
uitrusting. 

• Zodra de uitrusting geïdentificeerd of gescand is, start 
een stapsgewijs inspectieproces.

• Registreert ontbrekende uitrustingen of uitrustingen die 
niet kunnen worden geïnspecteerd.

• Nieuwe gegevens kunnen ter plaatse worden 
aangemaakt indien nodig.

• Inspectiegegevens kunnen geüpload worden zodra ze 
compleet zijn.
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Automatische rapportering
Beschikbaar in één klik
Safetrak centraliseert automatisch alle inspectiegegevens die ter plaatse worden verzameld en geeft een 
up-to-date status en auditoverzicht voor de uitrusting.

• Geeft meteen een up-to-date rapport.

• Maakt papieren rapporten overbodig.

• Biedt een compleet auditoverzicht.

• Biedt rapporteringstools waarmee u uitrustingen, locaties en 
tijdsperiodes kunt vergelijken.

• Biedt de mogelijkheid om een uitrustingsregister aan te maken.

• Maakt het mogelijk de inspectiestatus voor alle uitrustingen te 
genereren.

• Kan prestatiegegevens van inspecties genereren.

• Kan oorzaken van defecte uitrustingen genereren.

• Kan een overzicht van alle uitrustingen per locatie genereren.

• Kan de geschiedenis van een individuele uitrusting genereren.

Voorbeeld van een workflow in Safetrak

In het onderstaande voorbeeld ziet u een standaard workflow voor de planning, de inspectie, 
het onderhoud en de demontage van een stelling. De complexe workflow kan met Safetrak 
geoptimaliseerd worden om snel en veilig te kunnen reageren op vragen van de klant.

BEHEERDER

INSPECTEUR

De beheerder 
maakt een 

werkorder aan om 
de uitrusting te 

inspecteren.

De inspecteur  
voert een uitgebreide 
inspectie uit volgens 
de instructies op het 

scherm.

Geslaagd

Niet geslaagd

De uitrusting moet 
geïnspecteerd 

worden volgens 
de wetgeving of 
richtlijnen van de 

fabrikant.

De inspecteur 
downloadt de 

geplande werkorders 
voor de vastgelegde 
uitrustingsinspecties 

op zijn mobiel 
apparaat.

De uitrusting wordt 
geregistreerd 

als niet geschikt 
voor gebruik 

tot onderhoud 
of herstelling is 

uitgevoerd.

De uitrusting wordt 
geregistreerd als 

geschikt voor 
gebruik.

De  
inspectieresultaten 

worden automatisch 
opgeslagen in het 

systeem en relevante 
rapporten worden 

gegenereerd. 

Vooraf geselecteerde 
gebruikers ontvangen 

een e-mail 
wanneer nieuwe 

inspectierapporten 
en inspectieanalyses 

beschikbaar zijn. 
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Inboeken/uitboeken
Weet waar uw uitrusting zich bevindt
Het overzicht behouden over welke uitrusting aan wie is toegewezen, kan al snel een administratieve 
nachtmerrie worden. Met de Safetrak-module “inboeken/uitboeken”, kan iedere uitrusting digitaal worden 
toegewezen aan bepaalde gebruikers en kan de locatie ervan worden geregistreerd.

• Datum- en tijdstempel voor het uit- en inboeken van alle uitrustingen.

• Nauwkeurige tracering van de uitrustingen voorkomt dat deze verloren gaan.

• Verhoogt de verantwoordelijkheid van werknemers.

De magazijnier boekt de 
uitrusting uit en wijst deze toe 

aan de operator vermeld in 
het systeem.

De uitrusting bevindt zich 
in het magazijn en kan 
worden uitgeboekt voor 

gebruik ter plaatse.

De operator neemt de 
uitrusting in zijn/haar bezit 

voor de vereiste taken.

De operator brengt de uitrusting 
terug en boekt deze opnieuw in 

na gebruik.

MAGAZIJNIER

OPERATOR

De inspecteur 
controleert de uitrusting 

grondig op eventuele 
gebreken.

Als een ongeschikte uitrusting 
niet wordt weggegooid, wordt 

deze hersteld en daarna 
opnieuw gecontroleerd door 

de inspecteur.

Geslaagd Niet 
geslaagd

De inspecteur bezorgt 
de werkende uitrusting 

terug aan de magazijnier 
na controle.

INSPECTEUR
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Safetrak mobile-app
Snelle uitrustingsinspecties
De Safetrak Mobile-app kan gemakkelijk ter plaatse geopend worden op elke smartphone. Er is geen 
internettoegang vereist. Voer het serienummer van de uitrusting in om toegang te krijgen tot een vooraf 
gedefinieerd inspectiesjabloon en informatie over de locatie van de uitrusting of scan de barcode van de 
uitrusting. Zodra u uitlogt na een inspectie uploadt de app automatisch de gegevens voor directe rapportering 
zodra een internetverbinding beschikbaar is.

• Minder fouten: vermijd dat u gegevens opnieuw moet invoeren door 
inspectieresultaten digitaal te registreren, upload de gegevens door uit te 
loggen uit de app

• Directe rapportering: de Safetrak-webapp integreert de gegevens automatisch 
in vooraf gedefinieerde rapportsjablonen

Safetrak online-
applicatie gratis 
proefversie van 
30 dagen.

Safetrak Mobile-
website  
https://m.safetrak.com/
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Componenten van Safetrak
Een standaard Safetrak-pakket omvat:

UITRUSTINGSMODULES

Modules bepalen welke vragen worden gesteld op 
het mobiele apparaat en welke rapporten worden 
aangemaakt. Er zijn een aantal standaardmodules 
beschikbaar of Safetrak kan aangepast worden aan 
uw specifieke vereisten.

Draagbare toestellen worden gebruikt door 
operators op verplaatsing om taken zoals 
inspecties uit te voeren en te registreren. We bieden 
verschillende draagbare toestellen aan geschikt 
voor elke omgeving, waaronder robuuste toestellen 
voor industriële omgevingen en toestellen met 
geïntegreerde veiligheidsfuncties.

DRAAGBARE TOESTELLEN

Tags zijn afhankelijk van de stijl en grootte van de 
uitrusting waarop deze worden aangebracht.  
Tags worden voorzien van RFID- of 
barcodetechnologie voor:

• De unieke identificatie van de uitrusting.

• Het traceren van de locatie van de uitrusting.

• Het uitboeken van de uitrusting uit het magazijn.

IDENTIFICATIETAGS

De Safetrak-database bevat gegevens van alle 
uitrustingen en hun individuele geschiedenissen. 
Er zijn verschillende interfaces beschikbaar, 
waaronder een administratieprogramma, een 
boekingssysteem en een webportal.

DATABASE

Rapporten en modules kunnen aangepast en 
afgestemd worden op uw bedrijfsvereisten. 
Exportmogelijkheden zijn CSV en PDF.

RAPPORTEN

Vraag een demo aan

Vraag een gratis demo aan en ontdek welke voordelen Safetrak u kan bieden. Demo’s kunnen 
in uw bedrijf of via een websessie op afstand worden georganiseerd.

• Datum- en tijdstempels voor het inboeken en uitboeken van uitrustingen.

• Herinnering om na inboeking een controle na gebruik uit te voeren.

• Herinnering om na inboeking een inspectieplanning op  
te stellen.

• Zorgt voor een nauwkeurige tracering van de uitrustingen  
en voorkomt dat deze verloren gaan.

• Verhoogt de verantwoordelijkheid van werknemers.

Klanten kunnen verschillende toegangsrechten 
instellen in het gebruikersbeheer van Safetrak. 
Beheerders kunnen alle functies gebruiken, terwijl 
andere gebruikers beperkte toegang krijgen.

GEBRUIKERS

UPLOAD
DATA

REPORT

RFID
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

LOAD
TASKS

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4



© 2021 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

Y4542945

27
/0

4/
20

21

Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa
Bratislava, Slovakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Rusland
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Turkije
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten
Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en 
beveiligen van mensen, producten 
en plaatsen

Uw distributeur
Om onze impact op het milieu te minimaliseren 
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds 
gedownload worden op www.bradyeurope.com.

Zoek naar: EUR-M-883-NL

Chris
Schrijfmachine
GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH  Sliedrecht
Tel. +31 (0) 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl




