MY CRC - Automatická aktualizace bezpečnostních listů ( MSDS )

My
Aplikace poskytována firmou CRC
koncovým uživatelům a distributorům,
jako prostředek pro automatizaci úkolu
aktualizace technických listů (TDS) a
bezpečnostních listů (MSDS), a pro
snížení zátěže na zaměstnance, vyplývající
z povinnosti plánovat a provádět tyto
požadavky HSE.
Pomocí "My CRC" má koncový uživatel
automaticky zajištěnu 100% nejnovější
dokumentaci, v případě změn legislativních,
jako je klasifikace nebezpečnosti, nebo změn
evropského práva.Tyto změny nemají vliv na
výrobu produktu nebo jeho dostupnost, ale
pro vysoce regulované odvětví - je aktuální
verze nezbytná z důvodu možné trestní
zodpovědnosti. Pokračující proces REACH
se dotkne všech procesorů, distributorů a
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uživatelů chemických látek v celé Evropě,
ale mnoho uživatelů nezná přesný význam.
Použitím systému "My CRC" je zajištěno,
že tyto změny budou zapracovány do
bezpečnostních a technických listů a
následně automaticky odeslány.
Nabídka prostřednictvím internetových
stránek CRC (www.crcind.com) je
jednoduchý registrační proces poskytující
přístup k celému sortimentu CRC,kde výběr
relevantních produktů probíhá automaticky
pouze s nejnovějšími aktualizacemi.
Systém pamatuje na výběr a automaticky
vygeneruje e-mailové upozornění v případě
významné změny v technickém nebo
bezpečnostním listu, a tím zajišťuje pro
příslušné pracovníky a uživatele aktualizová
data.

Jedinečná aplikace,
jednoduchá údržba aktualizací!
• 24/7 přístupna on-line.
• Odstraňuje možnost ‘zapomenout’ na
kontrolu aktualizací.
• Šetří čas & snadné použití.
• Legislativa se často mění, víte kdy probíhají
změny? Aktualizaci máte automaticky ve
Vaší e-mailové schránce.
• Veškerá komunikace probíhá bezpečnou
cestou.

MY CRC - Pokyny

1. Přihlášení do www.crcind.com.
2. Klikni na My CRC logo.
3. Vyber odkaz “New User”.
4. Doplň adresu firmy.
5. Přihlašovací jméno a heslo ti bude
zasláno emailem.
6. Přihlaš se přihlašovacím jménem a
heslem do My CRC.
7. Po přihlášení vyber zemi z rozbalovacího
seznamu v horní části stránky.
8. Nyní se zobrazí úplný seznam produktů
CRC - pomocí výběru v pravé části
stránky proveď výběr aktualizovaného
bezp. a techn. listu.
9. Prosím potvrď výběr, My CRC provede
okamžitý výběr aktualizací vybraných
schránek.
10. Po ukončení výběru produktů jednoduše
zavři internetový prohlížeč - tento proces
je nyní dokončen.Je-li třeba změnit výběr
produktu, stačí se přihlásit do My CRC
a změnit výběr aktualizací (kliknutím na
logo My CRC změň výběr pro zasílání).
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