Kuba IK
- Internkontroll Egen Bedrift
Et komplett Internkontroll-system for din bedrift!
Denne modulen inneholder blant annet funksjoner for følgende:
•

Årshjul (handlingsplan)
I denne modulen registreres planlagte aktiviteter i handlingsplanen for HMSarbeidet. HMS-ansvarlig kan her delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva
som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.
Mange aktiviteter gjentar seg med en fast frekvens slik at rett person som er
ansvarlig for aktiviteten varsles hver gang dette skal gjennomføres.
Det kan også knyttes ferdige redigerbare sjekklister for alle typer aktiviteter som
f.eks. sjekkliste for vernerunder, medarbeidersamtaler m. fl. til hver enkelt aktivitet.
Ved utførelse kan eventuelle avvik dokumenteres med tekst, bilder og/eller video.
Systemet varsler automatisk i sin tur ansvarlig for utbedring av avvik på sms og/eller
e-post.
Alle virksomheter har krav om å utarbeide en handlingsplan eller et årshjul.
Under ser du et eksempel på en handlingsplan:

•

Avvikshåndtering
I avviksmodulen registreres uforutsette hendelser slik at evt. feil kan rettes opp og
tiltak kan iverksettes for at det ikke skal skje igjen.

Ved registrering via Kuba Appen kan dette gjøres enkelt når det oppdages, og bilder
fra mobiltelefonen kan lastes opp på avviksmeldingen slik at dette er dokumentert på
en god måte. Når avviklet er meldt vil den i bedriften som er satt opp som ansvarlig
for avviksbehandling automatisk bli varslet om at det har oppstått et avvik.
Vedkommende kan da sette i gang nødvendige tiltak og delegere oppgaver via
systemet.
Under ser du et eksempel på en avviksoversikt:

•

HR/Personal
De ansatte har en «Min side» som er tilgjengelig på egen mobiltelefon.
Her kan de bl.a. kan registrere:
– Sykefravær/sykefraværsoppfølging
– Feriesøknad/ferieplan
– Timelister
– Kurs-/kompetanseoversikt
– Arbeidserfaring
– Pårørende
– Private dokumenter
Og ledelsen administrerer det hele, i en enkel personalmodul.
Under ser du et eksempel på en personaloversikt:

•

Risikoanalyse
Risikoanalyse er en metode med flere trinn. Antall trinn vil som regel avhengig av
hvor komplisert arbeidsprosessen eller virksomheten er. Her er eksempler på tiltak
som kan registreres og følges opp i Kuba:
•
•
•
•
•
•

Kartlegge uønskede hendelser
Vurdere sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skal skje
Vurdere konsekvensene av uønsket hendelse dersom den skjer
Beskrive risikonivået
Foreslå sikringstiltak (tiltaksplan)
Innføre og kontrollere sikringstiltakene (gjennomføre og følge opp tiltaksplanen)

Kuba har også en funksjon for «lest og forstått» som innebærer at de som bør kjenne
risikoen bekrefter at de har gjennomgått de enkelte risikopunktene.
Under ser du et eksempel på en Risiko-oversikt:

Under kan dere se korte videoer, på hvordan forskjellige funksjoner i Kuba IK fungerer.
Om dere har spørsmål, som ikke besvares i videoene under – er dere hjertelig velkomne til å
kontakte support på telefon 454 73 515 eller epost kundeservice@kuba.no.
Forsiden og Vår virksomhet
Handlingsplan (opprette aktiviteter)
Risikoanalyse (egen virksomhet)
Opprette bruker (egne ansatte)
Opprette ny ansatt
Legge til og behandle avvik

