
Soluţii româneşti de 
securitate
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AC&SSM
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AC&SSM este un sistem complex de acces control si software 
de gestiune a SSM (Securitatea si Sanatatea in munca) si a 
costurilor cu manopera a contractatilor, dedicat entitatilor de 
tip industrial si dezvoltat ca urmare a nevoii de crestere a 
sigurantei lucratorilor care executa activitati in astfel de site-uri 
si de a oferi un instrument pentru manageri, de planificare si 
urmarire a costurilor cu investiile si mentenanta.

Beneficiile solutiei:

-  cresterea nivelului de pregatire si siguranta, sub aspectul 
SSM, a personalului contractant implicat in diverse actvitati in 
cadrul site-urilor;



AC&SSM

- introducerea de proceduri de masurare a 
capacitatii safety si tehnice ale contractantilor;
- planificarea lucrarilor de investitii si de 
mentenanta, executate de contractanti, tinand 
cont de restrictiile SSM 
- evidentierea costurilor orare cu manopera pe 
lucrarile realizate, pe categorii de lucrari
- localizarea pe o harta a lucrarilor care se 
realizeaza in site
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Noutatea acestui sistem consta in realizarea 
unei punti intre sistemul de acces fizic si  
aplicatia software de gestiune astfel ancat 
prin proces de sincronizare sa existe schimb 
de informatii in ambele sensuri respectiv 
transmitere de restictii de acces catre sistem 
si tranzactii de intrare iesire catre aplicatie.     



AC&SSM

O unealta utila pentru managerii de proiect este 
si modulul de  planificare al lucrarilor care 
permite lansarea unui work order asociat unui 
contractor, desemnarea echipei care va efectua 
lucrarea, verificarea membrilor acesteia daca 
indeplinesc cerintele SSM, programarea lucrarii 
pe intervalul de timp incarcarea in aplicatie  a 
numarului de ore fixat pentru executie si 
notificarea de catre aplicatie daca lucrarea se 
suprapune peste alta lucrare ale aceleiasi firme.
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“Creativitatea este un potential uman nativ 
si/sau cultivat, fara de care creatia nu se 
produce si nu se valorifica, nu exista
pentru ca n-ar putea fi nici inteleasa,
nici  comparata si nici depasita.
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Mulţumesc!
Aveţi întrebări?

office@bitservicii.ro


