Hændelses- &
krisehåndtering
Et digitalt værktøj til varsling,
krisehåndtering og informationsdeling.

Gruppemeddeleler
Oversigt over status
og respons
Tjeklister og
handlingskort
Fuld oversigt over
hændelsen og hjælp til
deling af information

ØJEBLIKKELIG MOBILISERING

EFFEKTIV KRISELEDELSE

Sikrer korrekt alarmering og
giver dig dynamiske tjeklister i
en krisesituation. Systemet er
tilgængeligt hvor som helst og når
som helst.

Det har aldrig været lettere
at samle dit team, deltage i
et telefonmøde og bidrage i
forbindelse med en hændelse –
håndtering, sikring og samarbejde.

Mobiliserer operativt personale
og informerer ledelsen med det
samme. Holder alle løbende
opdateret med statusmøder og
statusopdateringer

Med ét klik har du adgang
til tjeklister, dokumenter og
formularer, uanset hvor du er.

SIKR LIV, SUNDHED OG VÆRDIER

FØLG LOVEN

Håndter kritiske situationer
med foruddefinerede scenarier
og relevante oplysninger i en
brugervenlig løsning.

Du kan være forsikret om, at
virksomheden følger reglerne
og bestemmelserne for intern
kontrol, kriseberedskab og
større ulykker

Fordele
BEREDSKABSPLAN
Få adgang til opdaterede
alarmlister, nødvendige
ressourcer og skabeloner,
der letter håndteringen.

KRISEHÅNDTERING
Overblik, viden og
håndtering – alt sammen
i ét system. Understøtter
samarbejdet mellem
funktioner og niveauer.

EVALUERING
Evaluér krisehåndteringen
ved hjælp af et dedikeret
analysemodul. Giver øget
forståelse og overblik over
forbedringer

Key Features
SKABELONSBASEREDE
OBSERVATIONER
• Gem information, som er vigtig
for din virksomhed
• Hurtigere analyser

INDBYGGET ACTION
TRACKER
• Automatisér notifikationer
og tilknyttede
handlingspåmindelser

DATAVISUALISERING
• Fastlå mønstre og underliggende
årsager
• Spor primære indikatorer
• Se oversigt over præstationer i
realtid

UPLOAD DOKUMENTATION
• Dokumentér indsatsen
• Upload alt fra billeder til
vidneudsagn
• Alle dokumenter følger
strenge sikkerheds- og
privatlivsprotokoller

TILFØJ NOTER

MOBIL (KOMMER SNART)

• Samarbejd om rapporter med
dine kollegaer

• Dedikeret iOS og Android apps

• Ret noter direkte i rapporterne

• Brugervenlig opbygning
• Vedlæg nemt beviser

Vil du vide mere om EcoOnline Crisis Management?

TELEFON

EMAIL

+45 89 87 35 70.

info@ecoonline.dk

www.ecoonline.dk

