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Innhold
• Ny på EcoOnline
• Informasjon om EcoOnline

• For alle brukere av EcoOnline:
– Logge inn for brukere og fellesbrukere
– Søke etter kjemikalier
– Finne rett farepiktogram

• For brukere som skal legge til kjemikalier, risikovurdere, etc:
– Opprette og slette lokasjon
– Legge kjemikalier til lokasjon
– Redigere informasjon om kjemikalier
– Risikokartlegge kjemikalier
– Legge til brukere

HMS-seksjonen
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Ny på EcoOnline?

• Når du registreres i EcoOnline så knyttes brukeren din 
opp mot din Feide-ID

• Du vil motta en mail fra EcoOnline med link til 

pålogging– den mailen må du se bort fra!

• Gå til HMS-portalen på UiB sine sider og velg link til 
innlogging i EcoOnline der

• Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord

HMS-seksjonen

http://www.uib.no/hms-portalen
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ECOonline på HMS-portalen

HMS-seksjonen

Direkte hos 
ECOonline

«Eco Archive» app 
til mobil /nettbrett 
som du kan laste 
ned i Play butikken 
eller Appstore

Informasjon om ECOonline

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/sikkerhet/kjemikalier/kjemikalieregisteret
http://ecoonline.no/
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Logge inn i ECOonline for brukere

HMS-seksjonen

• Bruk UiB-brukernavn og passord

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/85013/overgang-til-feide-id-p%c3%a5logging-i-ecoonline
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Logge inn i EcoOnline for fellesbrukere

HMS-seksjonen

803

Brukernavn og passord får du opplyst om på arbeidsplassen din

https://app.ecoonline.com/ecosuite/login/login.php?cameFrom=app.ecoonline.com&loginLang=1&companyID=-1&locationID=
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Hvordan søke etter kjemikalier som er tilknyttet din lokasjon

HMS-seksjonen

1. Trykk på 
«Administrasjon»

2. Velg «Lokalt 
søk» for å søke 
etter kjemikalier 
som er tilknyttet 
din lokasjon.  

3. Fyll inn navn 
eller CAS-
nummer på 
kjemikaliet, 
trykk så 
«Søk»
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Hvordan søke etter kjemikalier fra forhandlere (hele verden)

HMS-seksjonen

1. Trykk på 
«Administrasjon»

2. Trykk på 
«Globalt søk» for 
å søke etter 
kjemikalier hos 
forhandlere.

4. Fyll inn 
nødvendig 
informasjon og 
trykk «Søk»

3. Velg enten 
«Søk» eller 
«Avansert søk»
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Hvordan finne farepiktogrammer
HMS-seksjonen

For å tilfredsstille kravene til korrekt merking av kjemikalier, så må kjemikalier med gamle 
farepiktogram merkes om. 
For å finne rett farepiktogram må du logge deg inn i EcoOnline og finne lokasjonen der det 
aktuelle kjemikaliet er plassert. 
Følg fremgangsmåten som er beskrevet under, og kontakt din lokale EcoOnline-koordinator for å 
få tilgang til klistremerker med nye farepiktogram som du klistrer på kjemikalie-beholderen. 
Vurder hele tiden om gamle kjemikalier heller skal kastes og nye kjøpes inn.
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Informasjon til EcoOnline kontaktpersoner med 
minimum «les og skriv» rettigheter
• Den videre informasjonen i brukermanualen er beregnet 

på de ansatte som skal legge inn kjemikalier i registeret, 
som skal kunne legge til lokasjoner, nye brukere og 
risikovurdere kjemikaliene

HMS-seksjonen
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Opprett lokasjon (1)
HMS-seksjonen

To ulike veier for å opprette lokasjon: Trykk stoffkartotek (1A) og finn 
din lokasjon og så svart adminknapp (2A), eller trykk Lokasjoner 
(1B) under «Administrasjon» og deretter svart adminknapp (2B).
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Opprett lokasjon (2)
HMS-seksjonen
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Slette lokasjon
HMS-seksjonen
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Legge til kjemikalier (1)
HMS-seksjonen

Trykk på 
«Stoffkartotek»

Trykk på 
«Administrasjon»
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Legge til kjemikalier (2)
HMS-seksjonen
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Å legge inn informasjon om årlig forbruk og mengde –
«Redigere produktinformasjon»

• Du kan velge å legge inn årlig forbruk, mengden du har 
av et gitt kjemikalie på lager, etc

• Den informasjonen må oppdateres ved uttak eller 
nyinnkjøp

• Du kan også her legge inn informasjon om når produktet 
er kjøpt inn

• Du kan legge inn holdbarhetsdato

• Dersom produktet har en arbeidsinstruks så kan det 
også legges inn her.

HMS-seksjonen

http://www.uib.no/hms-portalen/74994/arbeidsinstrukser


uib.no

Rediger produktinformasjon (1)
HMS-seksjonen

Stå i lokasjonen der produktet er lagret. 
(Trykk på «Stoffkartotek» og velg rett lokasjon.)

NB! Rediger informasjonen i arkfanen 
«Lokal produktinformasjon» 
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Rediger produktinformasjon (2)
HMS-seksjonen



uib.no

Risikokartlegging av kjemikalier

Når du skal risikovurdere et kjemikalie i EcoOnline har du 
nå mulighet til å velge «Risikokartlegging».

Dette er en forenklet risikovurdering og fungerer for de 
fleste kjemikalier.

HMS-seksjonen
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Risikokartlegging – velg kjemikalie som skal kartlegges

HMS-seksjonen
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Risikokartlegging
HMS-seksjonen
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Risikokartlegging – Faresetninger og bruk
HMS-seksjonen

Bruken av kjemikaliet må 
beskrives. Hvis ikke velger 
den automatisk vekting 7 –
worst case.
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Risikokartlegging – forbruk, mengde og status
HMS-seksjonen

Fyll inn 
informasjon om 
årsforbruk og 
mengde. 

Endre status og 
trykk «Lagre»
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Opprett bruker (1)
HMS-seksjonen

Trykk på «Brukere» (1) i Administrasjons-menyen.
Trykk på den svarte admin-knappen (2) og velg «Opprett bruker» (3)
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Opprett bruker (2)
HMS-seksjonen

NB! Bruk alltid @uib.no i 
brukernavnet. Eks: abc123@uib.no

Husk å velge lokasjonen brukeren 
skal tilhøre

Hak av her for å gi brukeren mulighet til å 
registrere eksponering

Fyll også inn rett lokasjon her
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Epost-varsel til brukere

• Når dere oppretter en ny bruker så får de automatisk en 
epost fra EcoOnline med informasjon om innlogging.

• Den eposten må de se bort fra, for den fører de til 
EcoOnline sin hjemmeside, og der fungerer ikke vår 
Feide innlogging.

• Anbefaling: Når du registrerer en ny bruker så send 
alltid ut en mail med informasjon og link til korrekt 
innlogging til den nye brukeren.

• Link til innlogging finner dere på HMS-portalen: 
http://www.uib.no/hms-portalen

•

HMS-seksjonen

http://www.uib.no/hms-portalen
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HMS-seksjonen
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