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Automatiserad och intelligent program-
vara för produktion av säkerhetsdatablad
 
 Beräkning av CLP-klassificeringar
 Produktion av säkerhetsdatablad
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AlphaOmega
 
Öka kvaliteten, spara tid och 
underlätta arbetet med intelli-
gent och automatiserad pro-
duktion av säkerhetsdatablad

AlphaOmega har en inbyggd CLP-
beräkning som kombinerat med 
ett automatiserat och intelligent 
frasbibliotek erbjuder användaren 
en unik automatiserad process för 
produktion av säkerhetsdatablad.

Användarens inmatningar mini-
meras och det utan någon kvali-
tetminskning – tvärtom.

En enkät genomförd av CHYMEIA 
ApS i Danmark visade att 
kunder som hade börjat använda 
AlphaOmega kunde halvera tiden 
de tidigare ägnat åt produktion 
av säkerhetsdatablad. Samtidigt 
uppgav 85 % av användarna en 
kvalitetsförbättring hos säker-
hetsdatabladen – ingen uppgav 
att de hade upplevt någon för-
sämrad kvalitet.

Beräkning av CLP-
klassificeringar
AlphaOmega var 2010 ett av de 
första företagen i världen som 
kunde lansera ett verktyg för helt 
automatiserade CLP-beräkningar.

Beräkningsmotorn hade 
utvecklats av CHYMEIA ApS och 
testades inledningsvis i samarbe-
te med danska Miljöstyrelsen. 

CHYMEIA ApS
CHYMEIA ApS är ett danskt företag som är 100 % specialiserat 
på området kemikalielagstiftning. Våra medarbetare har djup-
gående kunskaper och erfarenhet på området kemi och kemika-
lielagstiftning vilket gör att de kan erbjuda våra kunder högsta 
möjliga servicenivå.

Programmet AlphaOmega för kemikaliestyrning och produktion 
av säkerhetsdatablad är vår huvudfokus och kärnverksamhet.

AlphaOmega utvecklades och lanserades 2007 och redan det 
första året blev programmet en stor framgång. Idag används 
AlphaOmega både av stora och små företag i alla typer av 
branscher.  Det används även av utbildningsinstitutioner och 
myndigheter.

Att AlphaOmega varit så framgångrikt beror på många faktorer, 
där den viktigaste är programmets avancerade automatiserade 
processer som inkluderar CLP-beräkning, inbyggda kontrollfunk-
tioner, snabba uppdateringsfunktioner och ett frasbibliotek.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer in-
formation, fördjupande förklaringar eller en demonstration av 
AlphaOmega.



Så här fungerar  
AlphaOmega
 

Intelligent och automatiserad pro-
duktion av säkerhetsdatablad (SDB)

 

•  Automatiserad produktion av SDB.
•  Beräkning av CLP-klassificeringar.
•  Intelligent val av fraser.
•  SDB på mer än 25 språk.
•  Kemikaliestyrning.
•  Inbyggda kontrollfunktioner.
•  Hantering av exponeringsscenarior.
    för nedströmsanvändare.
•  Automatiserade uppdaterings-
 funktioner.

Intelligent och automatiserad 
produktion av säkerhetsdatablad
Produktion av säkerhetsdatablad är en komplicerad uppgift och 
den har blivit ännu mer komplicerad på grund av CLP-klassifice-
ringar, exponeringsscenarior och annan REACH-lagstiftning.

Den stora mängden felaktiga säkerhetsdatablad runtom i Europa 
visar hur komplicerad och komplex processen som helhet är.

Det är därför du behöver bästa tänkbara program:

•  Ett program med högsta möjliga grad av automatisering, 
    intelligens och kontroll.
•  Ett program som gör det lättare att efterleva gällande 
    lagstiftning.

Detta program är AlphaOmega från CHYMEIA ApS

Bilda dig en egen uppfattning genom att gå igenom våra 
referenser och begära en demonstration. AlphaOmega 
fungerar annorlunda jämfört med de flesta andra programlös-
ningar för kemikaliestyrning och fördelarna är helt enkelt unika.

SDB

Användar-
inmatning

Intelligent val av 
fraser i AlphaOmega

Beräkningar i 
AlphaOmega►
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