Rol

Module

Omschrijving

HR

Beheer
Deze rol is een consultatierol waarbij
persoonlijke men de status van de onderzoeken
dossiers
van een werknemer kan raadplegen
en een export kan verrichten naar
Excel zodat men verder analyses kan
uitvoeren.

HR_FULL

Beheer
Deze rol is voornamelijk aanwezig om Rol HR inclusief
persoonlijke administratieve gegevens van
- Toevoegen van een persoon
dossiers
werknemers toe te voegen, te
- Wijzigen van een persoon
wijzigen en risico's op individueel
- Beheren individueel uitgesloten
niveau uit te sluiten. Binnen de
risico’s
Belgische Spoorwegen komen de
administratieve personeelsgegevens
vanuit SAP en zal deze rol niet zo
nodig zijn.

BSTG

Beheer
Deze rol laat toe dat men alle
blootstelling werknemers van een bepaalde
aan risico’s organisatiestructuur kan raadplegen
samen met de aan hen toegekende
risico's zowel op niveau van de
functie als op het individueel niveau.
Men kan eveneens zien welke risico's
die toegekend zijn aan de functie,
niet van toepassing zijn voor het
individu.

BSTG_FULL

Beheer
Met deze rol kan men de risico's op
blootstelling niveau van het individu wijzigen. Dit is
aan risico’s een zeer belangrijke rol die de risico's
vastgesteld binnen de risicoanalyse
overzet naar de toepassing op basis

Rechten
- Export lijst onderzoeken
- Raadplegen persoonlijk dossier

- Raadplegen van
contactpersonen
- Raadplegen bedrijfsrisico’s
- Raadplegen persoonlijke risico’s

Rol BSTG inclusief
- Beheren contactpersonen
- Beheren bedrijfsrisico’s
- Beheren persoonlijke risico’s

Menu

waarvan het eventuele medisch
onderzoek zal plaatsvinden en de
biologische testen bepaald worden.

DASBRD

Overzicht
preventie
eenheden

Deze rol kan het dashboard met het
overzicht van de geleverde prestaties
raadplegen. Als men doorklikt op de
prestaties, bekomt men een detail.

- Raadplegen dashboard

ANA

Uitvoeren
analyses

Deze rol is een belangrijke rol in de
opvolging van de
prestaties/beslissingen door de
externe preventiedienst en ook voor
de opvolging van de werknemers die
niet komen opdagen op hun
consultatie ondanks de uitnodiging

- Raadplegen analyses (query’s en
documenten)
- Exporteren analyses

