
ABAS MILJØSERVICE - VI ER TIL FOR DIG 

E-Miljø 
 

Et IT-system som skaber bedre overblik for din  

virksomhed og sparer dig tid 

 
For at sikre dig overblik over dine miljøbelastninger og din indsats for miljøet og 

arbejdsmiljøet i din virksomhed, har ABAS Miljøservice udviklet det bruger-

venlige IT-værktøj, E-Miljø. Systemet hjælper dig med at reducere omkostninger 

og ressourcer, samt assisterer med at holde styr på dine vigtige data.  

E-Miljø er et internetbaseret IT-system, som er specialdesignet til autobranchen, 

således at det kan håndtere netop de data, som er relevante for dig.  

 

E-Miljø styrer et bredt udvalg af miljø– og arbejdsmiljødata. Lige fra lovpligtige 

eftersyn af udstyr og værktøj, til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og 

handlingsplaner bygget på jeres specifikke aktiviteter.  

Systemet hjælper jer også med at overholde de krav og forpligtelser I har fra 

kommunen, partnerne, samt jeres medarbejdere og kunder baseret på et enkelt 

alarm-system, og arbejder ydermere sammen med alle ansattes kalendere for at 

sikre et hurtigt og effektivt workflow.      

 

E-Miljø gør det nemt for jer at registrere, vurdere og forbedre virksomhedens 

miljø– og arbejdsmiljøforhold. Systemet indsamler derfor alle data og præsente-

rer dem på en indbydende og overskuelig måde, som er nem at håndtere. 

 

 

ABAS Miljøservice er et kundeejet selskab, der arbejder i kundens og miljøets interesse. 

Det betyder, at vi kan hjælpe dig i alle miljømæssige opgaver, såsom arbejdsmiljø og 

håndtering af samtlige affaldsfraktioner, der opstår i din virksomhed.  

 Eftersyn af Udstyr 

 Arbejdsmiljø - To Do 

 - Arbejdsmiljøorganisation 

 - Årlig arbejdsmiljø- 

   drøftelse 

 - Lovpligtig Uddannelse 

 - Arbejdsmiljøpolitikker 

 - Sygefravær 

 - Ulykker 

 APV  

 - Handlingsplan 

 Kemikalier 

 Affald 

 
Produkt-
specifikationer 
 

 Overskueligt og økonomisk  

IT-system til dine miljø– og 

arbejdsmiljødata 

 

 Brugervenligt, internetbaseret  

system, som altid er opdateret 

 

 Specialdesignet til auto-

branchen. 

 

 Markedets mest økonomiske 

system til en pris fra 3.700 kr./

år. 

 

 Du fastlægger ambitions-

niveauet og vælger selv, hvor 

meget eller lidt systemet skal 

styre. 
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