Tematica instruirii periodice este in functie de meseriile pe care le desfasoara lucratorii si este
obligatorie pentru toti angajatorii .

 Tematica instruirii periodice de SSM a lucratorilor este elaborata automat in acest magazin in functie
de punctul de lucru la care doriti sa faceti instruirea, de lucratorii care fac instruirea la data stabilita de
dumneavoastra, de meseria pe care o practica fiecare lucrator si de data cand doriti sa se faca instruirea.

 Dumneavoastra pentru a comanda aceasta tematica trebuie sa faceti urmatoarele:
Pasul 1:
Selectati punctul de lucrul pentru care doriti tematica de instruire ;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 pentru care doriti
instruirea la o anume data ; 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:
Selectati data pentru care doriti sa se faca instruirea cu cei selectati. Atentie data nou introdusa trebuie sa
aiba formatul datei afisate ca model in caseta de data adica ZZ-LL-AAAA. In caz contrar programul va va da
eronat tematica dorita.
In baza acestor instructiuni este elaborata tematica de instruire la locul de munca si tematica instruirii
periodice, pentru clientii care si-au deschis cont de administrator pe acest site.( www.protectiamuncsipsi.ro )
Pasul 4:
Daca doriti tematica pentru mai multe luni trebuie sa urmati pasii 1-3 pentru fiecare data , punct de lucru la
acre doriti tematica.



Aceasta tematica 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
tematica.



Tematica are forma de mai jos:.
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In functie de ce lucreaza fiecare lucrator din cei pentru care s-a scos tematica instruirii periodice dupa
exemplul de mai sus fisa individuala de instruire se completeaza astfel :



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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