PREVISION

HUR SKAPAS TRYGGHET?
Vi tror att trygghet skapas genom att alla delar i verksamheten är involverade i
det systematiska brandskyddsarbetet. Genom att involvera både personalen och
byggnaden i brandskyddsarbetet kan man skapa förutsättningar för hela verksamheten
att samverka i arbetet med att förebygga och minimera brandrisken. Det är det vi kallar
för Fire Risk Management och det är så vi tillsammans med er skapar TRYGGHET.

R I S K A N A LY S
Med hjälp av en riskanalys görs en bedömning
av sannolikheter för oönskade händelser och
konsekvenser av dessa. Med hjälp av analysen kan
vi tillsammans se, förstå och hantera risker som kan
leda till olyckor och kostsamma driftstörningar.
•
•
•
•
•

Riskerna dokumenteras
Konsekvenserna beskrivs
Sannolikhet
Värdering
Åtgärdsplan

FIRE RISK MANAGEMENT
Genom systematik, genomlysning och förebyggande
åtgärder kan risk minimeras i alla verksamheter. Resurser
och intäktsmöjligheter ska skyddas och bli en naturlig del i
verksamhetens kontinuitetsplanering. Det är detta vi kallar
för Fire Risk Management (FRM).

KONTINUITETS-PLANERING
Genom kartläggning av
risker i verksamheten och
eventuella åtgärder kan
driftstörningar, stillestånd
och andra konsekvenser av
tillbud minimeras.

TRYGGHET
Produktivitet och
arbetsglädje frodas i en miljö
där säkerhet är en viktig
fråga.

HÅLLBARHET
Medvetet agerande kring
miljö och hållbarhet i val
av produkter och material,
skydd av verksamhetens
råvaror och lager samt även
de föroreningar som är
kopplade till exempelvis en
brand.

VAD BIDRAR
PRESTO MED?

KÄNNEDOM
En större inblick och förståelse
för sina egna brister och vilka
tillbud det kan leda till.

VÄRDE
Skapa ett mervärde i form
av kontinuitet, trygghet
och hållbarhet men även
ekonomiska värden i form av
sänkt försäkringspremie och
ett mer kostnadseffektivt
skydd.

Presto är en helhetsleverantör och
partner inom Fire Risk Management
(FRM) som arbetar enligt en
femstegsmodell. Modellen går ut på
att identifiera, analysera, evaluera,
åtgärda och granska verksamheten
tillsammans med kunden utifrån ett
riskhanteringsperspektiv. Utöver
det har Presto ett komplett utbud
av tjänster och produkter inom
brandsäkerhet.
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