SAFEVISOR
Tehlikeli Madde
&
Dock Planing Yazılım
Tanıtımı

ADR

Uygulanmakta olan 48 Ülke ;
Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya,
Lihtenştayn , Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ, Fas, Hollanda, Norveç,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,
İspanya, İsveç, İsviçre, Makedonya, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık

www.safevisor.com

ADR
(Tehlikeli
Malların
Karayolu ile Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşması),
tehlikeli
maddelerin , insan sağlığına ve
çevreye
zarar
vermeden,
güvenli ve düzenli şekilde
kamuya açık karayolu ile
taşınmasını
sağlayan
bir
yönergedir.
1957’de
Cenevre’de
yapılmış
ve
1968’de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik

www.safevisor.com

2004 yılında önemli bir çalışmayla taşımacılık sektörümüze
kazandırılan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunumuz ile yeniden
yapılandırılan karayolu taşımacılık sektörümüz, bu kapsamda ilgili
konvansiyonel yapıya uyumu sağlamak amacıyla yayımlanan 31 Mart
2007 tarih ve 26479 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkındaki Yönetmelik ile ADR kurallarını tanımıştır.
Yürürlük açısından yönetmelik geçişi en son şekliyle;
• “Yetki Belgesi alma zorunluluğu 1/1/2011 tarihinde”,
• “İşaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümleri 1/1/2012
tarihinde”,
• “Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümleri 1/1/2013 tarihinde”,
• “Diğer hükümleri ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
yeniden düzenlenmiştir.

ADR Tarafları
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• Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile güvenli taşınması için birçok
hüküm ve yaptırımı olan ADR sözleşmesinin taraflarını tehlikeli
maddeleri gönderen, alan, taşıyan, elleçleyen, yükleyen, depolayan,
atık oluşturan veya ürettiği her hangi bir ürünün içerisinde kullanan
tüm firmalar oluşturur.
• Bu geniş ağ göz önünde bulundurulduğunda başta kimya ve boya
endüstrisi olmak üzere akaryakıt istasyonları, kozmetik, gıda, ilaç,
tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörü olmak üzere hemen hemen her
firma ADR kapsamında değerlendirilir ve olası kaza veya denetleme
olumsuzluk yaptırımlarından sorumlu tutulur.

• Safevisor olarak amacımız ADR yaptırımlarını ve hükümlerini
doğru değerlendirerek bu gibi cezai yaptırımları minimuma
indirebilmesi adına kullanımızı bilinçlendirmek ve
bilgilendirmektir.

ADR Danışmanlığı
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Sürdürülebilirlik

Standartlaştırma

TMGDK
•

Kurum İçi

•

Dış kaynak

ADR Reg. Int.
Düşük Maliyet

Yüksek Kalite

TMGDK

Yönetim
Entegrasyonu
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SafeVisor Hakkında
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SafeVisor Tehlikeli Madde Lojistiğinde kullanılmak üzere dünyadaki
muadil programlar yetersiz kaldığında, %100 yerli kaynaklar ve
know how kullanılarak geliştirilmiş; sade ara yüzü ve kullanıcı dostu
olması ile öne çıkan Tehlikeli Madde ve Dock Planning programıdır.
SafeVisor, Yncsoft tarafından meslek profesyonelleri
danışmanlığında geliştirilmiş, Ülkemizin her köşesinde ihtiyaca
uygun tasarımı yapılmış, Gaziantep Teknokent’te yazılmış ve tüm
Dünya’da kullanıma hazırdır.
SafeVisor iki tehlikeli maddelerin ADR süreçlerinde TMGDK ve
Firmaların ihtiyaç duyacakları tüm hizmetleri sağladığı gibi kendi
rampalarından mal kabulü yapan (tehlikeli-tehlikesiz) firmalar için
dock planning – mal kabül planlama – yapmaktadır ve bunu da
tedarikçileriniz ile sistem üzerinden online data alış verişi yaparak
sağlamaktadır.
SafeVisor dünya en önde gelen FMCG ve perakende firmalarında
kullanılmaya başlanmış ve dock planning modulü olan 4Gate, best
practice olarak dünya üzerinde kabul görmüştür.

SafeVisor Hakkında
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• Safevisor sistemi kullanıma hazır ve talepleri karşılayan bir sistem
olmasına karşın kullanıcılarından gelen talep ve isteklere kulağını
kapatmayan ve sürekli gelişim içerisinde olan bir sistemdir.

• Safevisor bir bulut sistemidir. Bu sayede tüm kullanıcılarımız
internet olan her yerden sisteme ulaşım sağlayarak, işlemlerini
gerçekleştirebilmektedir.
• Safevisor sistemi firmanızın ve verilerinizin güvenliği için bir çok
güvenlik önlemleri ile donatılmış bir sistemdir. Sistemde SSL
kullanıldığı için veri alış-verişleriniz tamamıyla kriptolu(şifreli)
olarak gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.safevisor.com/veri-guvenligi.aspx adresini ziyaret
edebilirsiniz.

SafeVisor Hakkında
•
•
•

•
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SafeVisor; Tehlikeli maddelerin, zararlı kimyasalların ve atıkların
taşınmasında kolaylık sağlayan bir yönetim sistemidir.
Sistem ile kolayca Taşıma Belgeleriniz, Kontrol Listeleriniz,
Gerçekleşen Sevkiyat Raporu gibi kritik dokümanları
oluşturabilirsiniz.
Sistem içerisinde kullanıcılarını ADR kitaplarının karmaşık
yapısından kurtarmak adına UN NO arama motoru
barındırmaktadır. Bu sayede kullanıcılar sadece UN Numaralarını
bu arama motoruna yazarak UN’e ait ADR kitabında yer alan her
türlü hüküm, koşul, sınıf, araç, levha, etiket vb. hükümlülüklerine
erişim sağlamış olurlar.
SafeVisor, Ürün ve Atık Yönetimi ve Otomatik olarak tüm
Muafiyet hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahip öncü bir
uygulamadır.
Sistem MSDS belgeleri, Kaza Raporları, SRC belgeleri, Saha
denetimleri, Araç Uygunluk belgeleri, Eğitim Raporları, Aylık
Faaliyet Belgelerinin yüklenebileceği kullanıcı dostu arayüze
sahip doküman yükleme modülünü de içinde barındırmaktadır.

Yazılım Çözümleri
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SafeVisor kullanıcı dostu ara yüzü ve en az tık prensibi ile kullanıma hazırdır.

Yazılım Çözümleri
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Sisteme tanımlanmış 3000’den fazla UN numarası ve 1500 sayfadan fazla olan
ADR mevzuatındaki tüm gerekliliklere görsel kolay ve hızlı erişim.

Yazılım Çözümleri
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Sevkiyatlarınızı, sistemde daha önce tanımlanmış olan ürün kodlarınızla
eşleşik UN ataması yapılmış şekilde otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Yazılım Çözümleri
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Tehlikeli madde listesi ile ADR mevzuatını tek tık ile karşınıza
getirebilirsiniz.

Yazılım Çözümleri
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Belgeler Ekranı

Belgeler ekranı yardımı ile arşivlemek ve kontrol altında tutmak istediğiniz tüm
evrakları sisteme yükleyebilirsiniz.
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BAZI REFERANSLARIMIZ
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
0342 360 90 94 0555 055 11 62
info@safevisor.com

