Aceste documente sunt de fapt tabele personalizate cu datele punctului de lucru de care aparatin acesti
noi lucratori si anume:
- tabel nominal cu lucratorii care au participat la instruirea introductiv generala;
- tabel nominal cu rezultatele la testare a lucratorilor care au participat la instruirea introductiv generala
- tabel nominal cu lucratorii care au participat la instruirea la locul de munca .



Aceste documente atesta ca s-a executat instruirea introductiv generala , testarea cunostintelor si
instruirea la locul de munca cu noii angajati. Aceste documente se introduc in dosarul de instruire introductiv
generala si in dosarul de intruire la locul de munca pe masura ce apar noi angajati la un punct de lucru .

 Dumneavoastra pentru a comanda aceste documente trebuie sa faceti urmatoarele:
Pasul 1:
Selectati punctul de lucrul pentru care doriti aceste documente ;Daca nu aveti puncte de lucru in baza
dumneavoastra de date urmati instructiunile 17. Cum creez puncte de lucru in baza mea din fereastra de informatii
utile din stanga site.
Pasul 2:
Selectati in tabelul cu lucratorii care ii aveti la acest punct de lucru, numai acei lucratori care sunt nou angajati
si pentru care doriti aceste documente ; Daca nu aveti lucratori la aceste puncte de lucru in baza
dumneavoastra de date urmati instructiunile 18. Cum adaug lucratori in baza mea de date din fereastra de informatii
utile din stanga site.
Pasul 3:
Adaugati in cosul de cumparaturi aceste documente dand clik pe COS DE CUMPARATURI



Aceaste documente se livreaza doar personalizat . Datele cu care se personalizeaza aceste
instructiuni proprii sunt cele din contul de administrator cu care sunteti logat si punctul de lucru pentru care
doriti aceste documente.



Daca aveti nevoie nevoie si de alte informatii, in acest caz puteti lua legatura cu departamentul
Documente personalizate de SSM pentru a comanda ce va trebuie , la unul din telefoanele de mai jos.
manager@protectiamuncsipsi.ro
0254711817
0354408870
0354408871
0721788037
Va multumim ca ati ales serviciile noastre.
Ing. Vatasescu Mihail administrator site www.protectiamuncsipsi.ro (0721788037)
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