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Af Henrik 
Nordstrøm  
Mortensen

SYSTEMATIK 
Det kan være 
vanskeligt at 

overskue, hvornår svendene 
senest har fornyet deres lov-
pligtige uddannelser, hvilke 
datablade på kemikalier 
som skal opdateres og hvor-
når alt fra autoliftene og ud-
styr og til momentnøgler 
sidst er blevet efterset. I 
hvert fald hvis det foregår 
ved hjælp af støvede ring-
bind gemt og måske glemt 
ovre i hjørnet.

Hos Bilcenter Sabro er 
man dog gået i en helt anden 
retning. Her er man godt i 
gang med at digitalisere det 
mest af det, man forbinder 
med arbejdsmiljø og sikker-
hed på værkstedet. Helt kon-
kret tog Ulla Forsing, der er 
gift med indehaveren af Bil-
center Sabro uden for Aar-
hus og som står for regnska-
bet i virksomheden, i decem-
ber hul på at bruge systemet 

E-Miljø, som er udviklet af 
ABAS miljøservice. Det 
håndterer alle de væsentlig-
ste dokumenter, som forbin-
des med et autoværksted. 

- Jeg kan allerede nu se, at 
der er flere fordele med at 
gøre alle de her mange op-
lysninger digitale og tilgæn-
gelige i en browser. I syste-

met er nemlig også indbyg-
get en påmindelsesfunktion 
med farve grøn, gul og rød. 
Så snart et stykke værktøj, 
en uddannelse eller andet 
relevant er ved at nærme sig 
sit udløb, så får jeg og værk-
stedet besked om det, siger 
Ulla Forsing og fortsætter:

- På den måde kan de an-
satte og jeg hele tiden være 
på forkant med vigtige dato-
er. Det er vigtigt for både vo-
res sikkerhed, men ikke 
mindst også i kontakten med 
myndighederne, når de 
kommer på besøg.

Godt salgsredskab
Hvad der for Ulla Forsing og 
Bilcenter Sabro også skal 
være en fordel med brugen 
af E-Miljø er den dokumen-
tation, som større firmaer 
med mange flådebiler, eller 
leasingselskaber efterspør-
ger, hvis Bilcenter Sabro – el-
ler et hvilket som helst andet 
værksted – skal komme i be-
tragtning som fast reparatør 
af bilerne. 

- E-Miljø giver os nogle 
hurtigere og mere håndgri-
belige redskaber til at doku-
mentere, at vi har vores pa-
pirer, sikkerhedsblade, ser-
viceeftersyn, arbejdsmiljø 
og så videre i orden. Og at 
det er digitalt frem for fysisk 
i en mappe gør det noget 
nemmere at arbejde med, 
fortæller Ulla Forsing.

En anden, som i godt fire 
måneder har brugt systemet 
til at holde styr på de mange 
vigtige dokumenter, er Peter 
Henningsen, der er medin-
dehaver af OJA Biler i Vo-
jens.

- Jeg er helt enig i, at det 
giver mere ro på i forhold til 
især myndigheder og kom-
muner. Jeg vil nu argumen-

tere for, at vi også før det her 
system havde orden i vores 
papirer, men der skal heller 
ikke herske tvivl om, at det 
her sender et professionelt 
signal. Uanset om det hand-
ler om APV’er, brandsikker-
hed eller uddannelse, for-
tæller Peter Henningsen og 
supplerer:

- Der er også en god inter-
aktion mellem produkter fra 
autogrossister og så E-Miljø. 
Hertil har jeg oplevet en rig-
tig god support og kunde-
håndtering fra ABAS, når jeg 
har haft tvivlsspørgsmål.

Mere åbenhed på værkstedet
En af de andre fordele, som 
Ulla Forsing trækker frem 
ved sit foreløbige brug af sy-
stemer er de muligheder, 
som E-Miljø giver i forhold 
til at skabe mere åbenhed. 
Alle kan få et brugernavn til 
login, og på den måde kan 
alle virksomhedens ansatte 
følge med i det data, der læg-
ges ind.

- Ikke alle kan redigere i 
data, for så ville det gå galt. 
Men ved at kunne tilgå vores 
sikkerhedsblade, oversigt 
over kemikalier, serviceef-
tersyn og så videre, så er alle 
med på ’rigets tilstand’. Det 
skal gøre det nemmere for 
alle ansatte at føle sig oply-
ste, siger Ulla Forsing. 

 Hun fremhæver også en 
anden pointe i forhold til, 
hvis en ansat skulle være så 
uheldig at havne på hospita-
let på grund af eksempelvis 
at have fået et produkt på 
huden, der er skadeligt. 

- Med E-Miljø kan mekani-
keren hurtigt vise personalet 
på hospitalet, hvilket kemi-
kalie, der er tale om, så man 
nemmere og mere sikkert 
kan behandle eventuelle sår, 
skader og lignende, forkla-
rer Ulla Forsing. 

Ulla Forsing arbejder til dagligt hos Bilcenter Sabro. Hun og virksomheden har siden december 2017 
brugt systemet E-Miljø, der digitaliserer alle dokumenter om eksempelvis arbejdsmiljø, kemikalier 
og servicekontrakter og eftersyn på værktøj.

Systemet E-Miljø gør det blandt andet muligt at blive mindet om 
vigtige opdateringer i forhold til uddannelse, eftersyn og Arbejds-
plads-vurderinger, APV’er. 

Systemet er udviklet og drives af ABAS Miljøservice. Kort fortalt kan 
E-Miljø samle alle miljø- og arbejdsmiljødokumenter og deadlines 
i forhold til eksempelvis servicekontrakt. Man får også løbende op-
dateringer om blandt andet kemikalier og andre skadelige stoffer på 
værkstedet. 

Man tilgår E-Miljø i en browser, hvilket betyder, at alle virksomhe-
dens ansatte har adgang, men ikke nødvendigvis redigeringsret 
over indholdet. 

Skulle man være interesseret, koster systemet 3.700 kroner om 
året for hele systemet. Samtidig har E-Miljø – og hele idéen bag 
– en brugsmodelregistrering, hvilket sikrer, at ABAS er de eneste i 
Danmark,der kan tilbyde et sådant produkt de næste 10 år.

E-Miljø – kort fortalt 

Onlinesystem på værksted giver ro  
i maven over for myndighederne  
Væk med de gamle ringbind og ind med browserbaseret system til at holde styr på love og regler på værkstedet.

Kommende temaer

TEMA 

Udgivelsesdato:        9. februar 2018 
Deadline:        2. februar 2018

• Værksteds- & lagerindretning
• Videoovervågning / Sikkerhed

TEMA 

Udgivelsesdato:        2. februar 2018 
Deadline:        26. januar 2018

• Smøremidler & Brændstof

TEMA 

Udgivelsesdato:        16. februar 2018 
Deadline:        8. februar 2018

• Løfteudstyr
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Peter Henningsen, medinde-
haver af OJA Biler i Vojens har 
brugt systemet i fire måneder. 
Han fremhæver blandt andet 
muligheder for at holde styr på 
virksomhedens kemikalier.


