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Krijg deskundige ondersteuning om de veiligheid 

op de werkplek te verbeteren
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Gepersonaliseerde lockout-procedures, 
geïmplementeerd bij u ter plaatse
De ingenieurs van Brady hebben al duizenden lockout-procedures opgesteld voor honderden bedrijven 
in verschillende sectoren. Laat hen ook eersteklas, gepersonaliseerde en door het bedrijf goedgekeurde 
Lockout/Tagout-veiligheidsprocedures voor u schrijven en implementeren.

Procedures opstellen op basis van best practices
STAP 1: audit ter plaatse
Een erkende field engineer van Brady organiseert een startvergadering 
en verzamelt dan bij u ter plaatse gegevens voor elke uitrusting.

STAP 2: procedures schrijven
Met behulp van de verzamelde informatie stelt de field engineer 
gepersonaliseerde, machinespecifieke, geïllustreerde lockout-
procedures op voor elke uitrusting. De procedures beschrijven de 
stappen om machines te isoleren van hun energievoorziening, 
om eventuele resterende energie vrij te laten en om hun 
energieneutrale toestand te controleren.

STAP 3: procedures goedkeuren
Alle lockout-procedures worden via de LINK360-software beschikbaar 
gemaakt om goedkeuringen, aanpassingen en digitale of gedrukte 
communicatie te vergemakkelijken.

STEP 4: energiebronnen labelen
De field engineer labelt alle energiecontrolepunten met behulp 
van kleurgecodeerde standaard identificatietags voor energiebronnen. 
Uw gepersonaliseerde lockout-procedures bevatten eveneens foto's 
van de gelabelde energiecontrolepunten.
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Lockout/Tagout-servicepacks

Ontmoet onze 
ingenieurs! 
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Duur (dagen) 2 2 Te 
bepalen

Start- en slotvergadering x x x

Introductie in het Lockout/Tagout-energiecontroleprogramma (LoTo) x x

Gedetailleerde introductie in het Lockout/Tagout-energiecontroleprogramma (LoTo) x

Analyse van de huidige LoTo-status x

High-level overzicht van de LoTo-procedures x

Pre-audit om de prijs van een volledige VLOP te bepalen x (x)**

Audit van bestaande LoTo-procedures (x)**

Audit om energiebronnen te identificeren x

Link360 - Basisintroductie - ter plaatse x

Link360 - Basisgebruikersopleiding - ter plaatse/op locatie x

Link360 - Complete opleiding - ter plaatse x

Opstellen van één LoTo-procedure in LINK360 x

Opstellen van een complete LoTo-procedure voor een kleine machine in LINK360 x

Opleiding op de werkvloer en praktijkoefeningen op het schrijven van procedures x

Opstellen van complete LoTo-procedures voor alle machines in LINK360 x

Gelamineerde procedureoverzichten installeren en tags/labels aanbrengen (x)**

Best practices, tips & tricks delen x x x

*Visual Lockout Procedure = Visuele lockout-procedures
**Optioneel of op aanvraag

We bieden 3 Lockout/Tagout-servicepacks aan:

Lockout/Tagout-ondersteuning:

• krijg een gedetailleerde introductie in Lockout/Tagout en een voorbeeld van een procedure 
op basis van best practices

• krijg een introductie in de LINK360-software voor het schrijven van procedures
• verwerf kennis over het schrijven van Lockout/Tagout-procedures op basis van 

best practices

Ondersteuning voor visuele lockout-procedures (VLOP-ondersteuning)

• krijg een introductie in Lockout/Tagout en een complete LINK360-softwareopleiding
• krijg begeleiding en opleiding over het schrijven van lockout-procedures op basis van 

best practices
• ontvang een lockout-procedure op basis van best practices voor een specifieke kleine 

machine in uw bedrijf

Volledig visuele lockout-procedure (volledige VLOP)

• nodig onze ervaren field engineers uit om lockout-procedures op basis van best practices 
op te stellen

• ontvang lockout-procedures op basis van best practices voor elke machine in uw bedrijf
• besteed de volledige Lockout/Tagout-implementatie uit om interne middelen te besparen

https://www.brady.co.uk/lockout-tagout/loto-services
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Voorgedefinieerde sjablonen voor 
een snelle creatie

Creëer 
grafieken en 
stuur ze door 
voor validatie

Stuur 
procedures 
en toelatingen 
door voor 
validatie

Taakmeldingen en 
waarschuwingen

Ontdek de voordelen van de LINK360™ software
De Link360™ software is de eerste software die u een 
volledig overzicht geeft van de activiteiten in verband 
met het creëren, nakijken en actualiseren van visuele 
informatie. 
Er is zowel een desktop- als een cloudversie 
beschikbaar van deze software die het gemakkelijk 
maakt om uw veiligheidsprocedures accuraat, conform 
en duurzaam te onderhouden, en dat op meerdere 
bedrijfslocaties.

Ontdek de LINK360™ softwaremodules:
Voorgedefinieerde sjablonen en de mogelijkheid om 
gemakkelijk gebruikers van andere sites toe te voegen, 
maken van LINK360™ een allesomvattende en toch 
gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheer van 
Lockout/Tagout, de betrouwbaarheid van uitrustingen 
en besloten ruimtes.

De module “Betrouwbaarheid” biedt tools om de regelmatige controles van uw uitrustingen 
te stroomlijnen. Via deze module kan de gebruiker:
• De creatie van visueel instructieve onderhoudsprocedures beheren die gebruikers, 

ingenieurs en technici helpen om de prestatieniveaus van hun machines op peil te houden.
• Bepalen wie sjablonen en procedures mag bekijken, wijzigen en creëren.
• Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.

De module “Besloten ruimte” stelt de gebruiker in staat beoordelingen samen te stellen, 
en toestemmingen te creëren voor besloten ruimtes, net als beslissingen uit het verleden te traceren. 
• Identificeer gevaren met betrekking tot besloten ruimtes en classificeer een besloten ruimte als 

“Toelating vereist”.
• Mensen kunnen online toegangsaanvragen indienen ter goedkeuring.
• De toelatingsgeschiedenis wordt gelogd voor toekomstige audits en rapportering.

1. Ontwerp 2. Afficheer 3. Monitor

De cloudversie van LINK360 biedt een oplossing voor de meest dringende visuele informatienoden. Bedrijven 
die visuele veiligheidsinformatie nodig hebben op diverse locaties, hebben nood aan een schaalbare en duurzame 
manier om die visuele veiligheidsaanwijzingen te beheren.

De module “Lockout/Tagout” richt zich op de creatie en het behoud van een veilige werkomgeving 
met tools om gevaarlijke energie bronnen te vergrendelen. Via deze module kan de gebruiker:
• Lockout/Tagout programma’s beheren om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan machines.
• Visueel instructieve procedures, tags en labels voor energiebronnen creëren en printen.
• Aan de vereisten van de wetgeving en industriestandaarden over de vergrendeling van gevaarlijke 

energiebronnen voldoen. 
• Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.

Nu downloaden!
iOS app Android app.
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Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa
Bratislava, Slovakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Rusland
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Turkije
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten
Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren 
en beschermen van mensen, 
producten en eigendommen

Uw distributeur
Om onze impact op het milieu te minimaliseren 
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds 
gedownload worden op www.bradyeurope.com.

Zoek naar: EUR-M-745-NL

Y3809303

Chris
UW Brady dis


