DDS
Fleksibelt værktøj til sikring
af drikkevandskvaliteten

Dokumenteret-Drikkevands-Sikkerhed

EnviDan kan hjælpe forsyningen igennem DDS-processen,
og tilbyder endvidere EnviDrift som et fleksibelt og sikkert
DDS-system, der gør det muligt at dokumentere såvel risikovurderinger som udførte aktiviteter. EnviDrifts DDS-modul
er designet til at lette arbejdsgangen og gøre DDS til en
integreret del af den daglige drift.

Sådan kommer du i gang

EnviDan Water kan bidrage til indførelse af DDS i forsyningen , og med en grundig DDS-gennemgang hjælpe med at
identificere risici samt analyse, implementere og dokumentere forebyggende aktiviteter, så man undgår, at skadelige
hændelser opstår.
Aktiviteterne til sikring af drikkevandskvaliteten kan være
mange og kan bl.a. omfatte indførelse af hygiejneregler og
–zoner, vedligehold og kontrol af udstyr og materiel, tilsyn
med og rengøring af boringer, værker og beholderanlæg etc.

Certificerbart DDS-system

DDS-modulet, som er et tillægsmodul til EnviDrift, indeholder flowdiagram, risikomatricer samt en jobstyring, som er
linket direkte til anlægsregisteret, der dokumenterer,

hvornår en aktivitet er udført, af hvem og hvorfor. Når det
er tid til at gennemføre op gaven igen, modtager den relevante medarbejder en advisering, som kan komme enten på
mail eller sms. Dermed er det nemt og enkelt at overholde
planlagte kontrolopgaver og dokumentere dem. DDS-modulet
er således certificerbart efter ISO 22000, sådan som loven
kræver, for større vandforsyninger, der leverer mere end
750.000 m3 vand pr. år.

En del af EnviPortalen

EnviDrift, og dermed DDS-modulet, er endvidere en del af
EnviPortalen, og kan derfor tilgås fra enhver PC eller mobilenhed med netadgang. Det betyder at alle forsyningens
medarbejdere kan tilgå systemet uden at have specialprogrammer installeret, og det er muligt at registrere en udført
opgave fra mobilen, så man slipper for dobbeltarbejde i
form af håndskrevne driftsrapporter til senere indtastning.
Samtidig er det nemt at trække lister over udførte og ikke
udførte opgaver, så medarbejdere og ledelse hele tiden har,
og kan dokumentere, det fulde overblik.

Kontakt

For at høre mere om mulighederne, kontakt Jesper Hall hos
EnviDan på jha@envidan.dk eller 60 11 12 20.
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