WAT IS MYCESI?

DIGITALE PREVENTIE VOOR UW ONDERNEMING

ALLES OVER UW PREVENTIE
OP ÉÉN PLEK.
MyCESI biedt een schat aan waardevolle informatie en u kunt er in alle veiligheid uw aansluiting
beheren en uw medewerkers en de interventies in uw onderneming opvolgen.

VOLG DE GIDS!

UW MYCESI-ACCOUNT BUNDELT AL HET NOODZAKELIJKE
•

Uw CESI-CONTACTEN per vestiging (arbeidsarts, paramedische assistent(e), preventieadviseur
psychosociale aspecten…)

•

BEHEER VAN UW WERKNEMERS EN HUN PREVENTIEPROFIEL

•

GEZONDHEIDSTOEZICHT met een overzicht van de laatste onderzoeken en uitnodigingen, beslissingen van de
arbeidsarts en gezondheidsbeoordelingsformulieren

•

Onze INTERVENTIES VOOR PREVENTIE
BEDRIJFSBEZOEKEN
BELEIDSADVIES een beknopte samenvatting van de rapporten op basis
waarvanu uw preventiebeleid kunt uitwerken
ANALYSE VAN DE BEELDSCHERMRISICO’S een vragenlijst die beeldschermwerkers
kunnen invullen en die uitmondt in individuele aanbevelingen en een globaal samenvattend
verslag voor uw onderneming
ONZE OFFERTES, UW AANVRAGEN EN DE INTERVENTIEVERSLAGEN in volgende domeinen:
gezondheid, veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale risico’s

•

DATASURF: alle interactieve VERSLAGEN met GEGEVENS over uw onderneming (historiek van de medische
raadplegingen, uitgevoerde bijkomende onderzoeken, absenteïsme bij raadplegingen...)
en uw ACTIVITEITENVERSLAGEN
Hier vindt u het JAARVERSLAG dat u aan de controleur welzijn moet kunnen voorleggen

•

Ons DOCUMENTATIECENTRUM levert u wetenschappelijke, technische en wettelijke documenten rond
preventie op het werk.
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MYCESI INLOGGEN

DIGITALE PREVENTIE VOOR UW ONDERNEMING

HOE MELDT U ZICH
AAN OP MYCESI?
Bij de bevestiging van uw aansluiting via e-mail ontvangt u
een AANSLUITINGSNUMMER en uw ACTIVERINGSCODE.
.

PROCEDURE OM UW
MYCESI-ACCOUNT TE ACTIVEREN
IN 3 STAPPEN
1

OPEN DE
WEBPAGINA https://my.cesi.be

2

KLIK OP

Ik schrijf me in

(Bij voorkeur via de browser Google Chrome)

3

VUL HET INSCHRIJVINGSFORMULIER IN
•

Uw AANSLUITINGSNUMMER (dit vindt u in de e-mail die uw aansluiting bevestigt

•

Uw ACTIVERINGSCODE (dit vindt u in de e-mail die uw aansluiting bevestigt)

•

Vul het formulier verder in

•

Vink het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden” aan

•

Klik ten slotte op

•

U ontvangt een e-mail met een koppeling waarmee u uw identiteit kunt bevestigen en kunt
inloggen.

Ik schrijf me in

___________________________________

EEN VRAAG
OF BEZORGDHEID?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
Onze helpdesk mycesi@cesi.be kan u begeleiden
bij het opstarten van uw MyCESI-klantenzone,
zodat u kunt genieten van alle functies rond digitale
preventie voor uw onderneming…
___________________________________
DANK VOOR UW INZET OM DE GEZONDHEID
VAN UW MEDEWERKERS TE GARANDEREN!
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