
QUÉ ES PREVENPLAN?

Es un Software per a la prevenció de riscos laborals i 
vigilància de la salut. Dissenyat com una eina de gestió, 
administració i control de prevenció i salut. Aplicació fàcil i 
ràpida amb una interficie agradable.

L’APLICACIÓ ES DIVIDEIX EN:

prevenplan

GESTIÓ
Orientada als tràmits administratius de 
l’empresa, clients, contractes, facturació, 
treballadors, controls etc..

MÈDICA
Exàmens de salut i gestions mèdiques dels 
treballadors dels clients. Certificats i 
aptituds mèdiques.

FORMACIÓ
Plans de formació a empreses i treballa-
dors, control de formació, cursos, contin-
guts, descripció, control d’assistència, 
certificats i diplomes.

TÈCNICA
Avaluacions de riscos laborals, accidents i 
incidents, fulls de visita, evaluacions de 
soroll, planificació d’activitats, plans de 
prevenció, plans de prevenció per a la 
construcció, mesures de emergència i 
evacuació, memòria anual, control de 
tasques, calendari d’actuacions, gestions 
d’un servei de prevenció, llocs de treball, 
costos i informes dels tècnics de prevenció. 

AVANTATGES DE L’APLICACIÓ:
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Parametrització i configuració personalitzada.

Seguretat, permisos i control d’usuari.

Informes generats amb Word i Excel mitjançant
plantilles personalizables i exportables a pdf.

Multi idioma (castellà/català), personalització de
l’idioma escollit pel cliente per realitzar els informes.

Multi empresa, permet gestionar varies empreses.

Multi delegació, permet tenir varies delegacions dins
de la mateixa empresa.

Aplicació escriptori (Client/Servidor) o RDP (Terminal 
Server). També opció de servidor al núvol.

Gestor documentat, informes guardats de forma
centralitzada i transparent a l’usuari, facilitant la
generació de còpies de seguretat, el control dels
documents i versions.

Base de dades SQL server, a partir de Express, i les 
versions posteriors.

Escalabilitat, estabilitat i seguretat.

Sincronització de dades amb webs o aplicacions
mòbils (opcional).

LOPD, aplicació de la llei orgànica de
proteció de dades.


