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O QUE É O SAFEONE?

O Safeone é um software, desenvolvido para 
empresas e profissionais que prestam serviços de 
consultoria, ou de adequação de máquinas a Norma 
NR 12.

Simplifique o seu trabalho!
Desenvolvido por especialistas o Safeone possui uma 
plataforma moderna e intuitiva, através de uma 
sequência de passos, você gera os seus relatórios em 
minutos.



NR 12 DE FORMA RÁPIDA E INTUITIVA

Utilizando o Safeone, entre outras 
funcionalidades você poderá elaborar:

• Inventário de máquinas e equipamentos;
• Apreciações de risco conforme ISO 12100;
• Relatórios gerenciais referentes a NR 12;
• Estimativa de custos de adequação NR 12;
• Elaboração de procedimentos de LOTO;
• Reconstituição de manual de instruções 
para máquinas e equipamentos.
• Checklists customizados ;



E COMO FUNCIONA?



Acesso rápido, informações centralizadas, e disponíveis de qualquer lugar, por meio
de smartphone, tablet, ou computador conectado à internet! 

ACESSO WEB



DESENVOLVIDO POR ESPECIALISTAS

Avaliação de máquinas nunca foi tão fácil

O Safeone foi desenvolvido por engenheiros 
especialistas na Norma Regulamentadora NR 12.

Cada detalhe foi pensado para facilitar a sua 
utilização, através de uma sequência de passos 
rápidos e intuitivos, você realiza o cadastro de 
máquinas e equipamentos, e gera relatórios e 
documentações com apenas um clique. 



NOSSOS DIFERENCIAIS

BIBLIOTECA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PRÉ CADASTRADAS
Ao invés de iniciar o cadastro de uma máquina desde o inicio, utilize o banco de dados 
de máquinas e economize até 80% do tempo na elaboração dos relatórios.

CHECKLISTS PERSONALIZÁVEIS
Além dos checklists que você recebe e que já estão pré cadastrados no SafeOne, você 
poderá seus próprios checklist de inspeção, agregando valor e diferenciais ao seu 
trabalho.

MÓDULO DE ELABORAÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE ACORDO COM A NR 12
Aproveite o cadastro realizado e com poucos passos adicionais, elabore manual de 
máquinas e equipamentos de acordo com a NR 12

MÓDULO DE ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LOTO
Elabore procedimentos de LOTO (LockOut & TagOut) agregando novos serviços ao seu 
portifólio.

COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS VIA PLATAFORMA SAFEONE OU POR QRCODE
Compartilhe seus relatórios através de nossa plataforma, ou gere um QR code para 
que documentos sejam acessados com um simples scan.

INTERFACE MULTÍLINGUA
Com o Safeone, você pode selecionar a língua de interface de sua preferência 
(português, inglês, espanhol ou italiano)



Calcule o nível de risco de máquinas em poucos minutos

- HRN (Hazard Rating Number)
- SIL Level
- Matriz de risco
- Categoria de risco de acordo com a NBR 14153
- Performance level de acordo com a ISO 13849-1

Calculadora de distâncias de segurança

- Cálculo de distância para optoeletrônicos de acordo com a ISO 13855
- Cálculo de distanciamento e altura de proteções
- Tabelas de dimensionamento distância segura NBR ISO 13852

APP GRATUITO

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO APLICATIVO



OPÇÕES DE PLANOS E FUNCIONALIDADES



+ 55 11 2356 3294
info@safeone.com.br | www.safeone.com.br

ENTRE EM CONTATO AGORA MESMO E 
SOLICITE UMA LICENÇA DE DEMONSTRAÇÃO


