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Quentic är en av de ledande lösningsleverantörerna av programvara som service (SaaS) för EHSQ- 
och ESG-förvaltning. Den molnbaserade lösningen passar förvaltningssystem i enlighet med ISO 
14001, ISO 45001, och ISO 50001. Quentic ansluter data, samlar alla EHSQ- och ESG-intressenter i ett 
enda system och gör uppståndelse över hela uppgiftsfältet — via webbläsare eller app

Bransch:  
livsmedelssektor/mejeri

Quentic-moduler: 
Farliga ämnen
Arbetsmiljö & Säkerhet
Risker & Revisioner

DMK Group: En digital plats för 3 000 farliga och 
icke farliga kemikalier

Svagheter i kemialiehanteringen, oavsett storlek, kan leda till att osäkra situationer, olyckor 
och även påverka vår miljö. Ineffektiva byråkratiska processer, föråldrade säkerhetsdatablad, 
omoderna arbetsinstruktioner för maskineri, oändlig sökning efter dokument för den exter-
na granskningen - allt detta är historia för DMK Group.  
Sedan 2012 har mejeriföretaget litat på Quentics programvaruplattform och således säkrat 
efterlevnad med livsmedelsindustrins strikta standarder i relation till hållbarhet, kvalitet och 
arbetsmiljö och säkerhet.
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Om DMK Group 
Som en av de största mejeriföretagen i Europa har DMK 
Group runt 7 800 anställda på 19 platser. Från MILRAM och 
Oldenburger till Humana och Alete, DMKs märken är väleta-
blerade i mer än 100 länder. Produktportföljen omfattar allt 
från mjölkbaserade produkter och ost till mjölkbaserade 
produkter för livsmedelstillverkning, hälsoprodukter, barn-
mat och glass. DMK Group fokuserar på hög produktkva-
litet, ett miljövänligt tillvägagångssätt, samt på alla deras 
anställda ska vara nöjda och säkra på sin arbetsplats. Detta 
inkluderar fortsatta ansträngningar för att förbättra proces-
sen rörande miljöskydd, säkerhet på arbetet och hantering 
av farliga kemikalier, och sträcker sig bortom kraven i lagar 
och bestämmelser.

Sökte efter en omfattande 
översikt över farliga kemikalier
Efter en företagssammanslagning som resulterade i DMK 
Group 2011, ökade det administrativa arbetet som är invol-
verat i säkerhet på arbetet och hantering av farliga kemi-
kalier, enormt. Torsten Gutowski, Central arbetsplatssäker-
hetsspecialist och ansvarig för farliga kemikalier på DMK, 
förstod snabbt att metoderna som använts fram till dess 
inte skulle vara tillräckliga för att hantera nya utmaningar. 
Tidigare hade farliga och icke farliga kemikalier registrerats 
i separata Excel-ark för varje avdelning och varje plats. Som 
resultat fanns ett stort antal tabeller och listor som inte var 
jämförbara rörande innehåll eller struktur. Bristande nog-
grannhet från inkompletta register av en del kemikaliers 
innehåll och avsaknad av information om tillämpningsom-
råden till inkonsekvent användning av förkortningar och 
upprepade inlägg. 

Centralt register över farliga kemikalier 
Som en del av den företagsbreda utbyggnaden av Qu-
entic, data från 280 leverantörer och runt 1 900 farliga 
kemikalier importerades till vårt system. Idag, efter tio års 
drift, har företagets databas nästan fördubblats med över 
3 000 farliga och icke farliga kemikalier som nu hanteras 
centralt i Quentic.

Varje inlägg i registret över farliga kemikalier är länkade till 
motsvarande dokument, från säkerhetsdatablad och ar-
betsinstruktioner till NSF-certifieringar (National Sanitation 
Foundation). Upp till sju dokument tilldelas vanligtvis till en 
enda kemikalie. Totalt sett tillhandahåller DMK digitalt över 
12 000 dokument via Quentic. 

Reagerar snabbt på EU-bestämmelser
Idag överförs alla ingredienser från säkerhetsdatabladet in 
i Quentic-systemet. Vissa kemikalier som används i livs-
medelstillverkningsindustrin omfattas av specifika bestäm-
melser som utgör en särskild utmaning. Kemikalier har 
upprepande gånger bedömts på nytt och återigen klassif-
icerats av REACH-bestämmelsen (registrering, utvärdering, 
tillstånd och kemikalierestriktion) och European Chemicals 
Agency (ECHA). Om en bedömning på nytt gör det nödvän-
digt att granska användningen av vissa kemikalier kan DMK 
använda Quentic för att filtrera den påverkade kemikalien 
och svara snabbt. 

Går enkelt igenom granskningar
Var och en av DMK Groups platser genomgår flera gransk-
ningar per år, några ledda av kunder, några av certifie-
ringsföretag som DQS GmbH och andra genom interna 
granskningar. 

Torsten Gutowski stöttar externa granskningar och leder 
oberoende interna miljögranskningar och kontroller av 
farligt gods. Han dokumenterar mängderna och platserna 
för lagrade farliga och icke farliga kemikalier i systemet. 
Samtidigt kan Gutowski sortera alla kemikalier efter deras 
vattenriskklasser för att kontrollera var de förvaras och se 
till att de inte kan förorena miljön. Under granskningar 
upptäcker han ibland kemikalier som inte är registrerade 
i programmet - och kan rätta till detta genom att lägga till 
dem i systemet med några få knapptryck på sin surfplatta. 

”När jag behöver information från ett specifikt säkerhetsda-
tablad under en inspektion, hittar jag det i Quentic med bara 
några klick - också när jag är på språng. Våra externa gran-
skare uppskattar sättet vi använder programvara på för att 
hantera våra farliga kemikalier, så de hart vanligtvis väldigt 
få frågor till oss. De vet att allt vi gör fungerar bra.”

Torsten Gutowski, Central specialist inom säkerhet på arbe-
tet och Ansvarig för farliga kemikalier på DMK Group
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