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Els requisits legals  la de 
 seva empresa  troben es ja 

 al seu abast

euVol   estar   al   corrent  de  totes  
les obligacions  vostres legals? 

Des   de   1993   treballem   per   èqu les   indústries 
compleixin amb les seves obligacions legals i 
evitin qualsevol tipus de sanció administrativa.

Per facilitar la feina dels responsables de les 
empreses, hem desenvolupat @LineTerr®. Aquest 
servei web està dissenyat seguint les directrius de 
les normes de referència internacionals 
ISO 14001, EMAS, OHSAS, etc. Per la qual cosa 
@LineTerr® resol totes les vostres  exigències.

@LineTerr®   està   dissenyat   per l    a  compliment
dels requisits legals aplicables a les empreses i 
indústries de qualsevol sector i grandària.

Preu competitiu i interessant 
només( de 99  €/mes)

Per ampliar qualsevol informació dels nostres 
serveis, visiteu la nostra pàgina web 
www.lineterr.com o contacteu amb:

David Cant  ó
Tel.: 697 182 458
david.canto@ambiterr.es 



¿Que és @LINETERR?
És un    servei   web   d   ’actualització de   la   legislació, 

d’identificació i avaluació del compliment dels requi-

sits legals en les àrees de:

Medi Ambient

Seguretat Industrial

Seguretat Laboral

I per a ls e tots àmbits geogràfics aplicablesque   siguin ,

des de  la Unió Europea fins a  municipi seu l .

Què ofereix?
1.  Actualització de la legislació.

2.  Identificació dels requisits legals.

3.  Avaluació del  seu compliment.

4. Seguiment mitjançant calendari amb avisos i 

alarmes.

5.  Gestió de la documentació associada.

6.  Genera informes   formats en Excel o PDF.

Flexible. Permet incorporar requisits propis.

Personalitzable.    Permet     incorporar-hi

normativa sectorial.

Fàcil. Ràpid i senzill d’utilitzar.

Útil. Dissenyat i mantingut per tècnics i advo-

cats.

Sense requeriments.   Accediu-hi   des
  de

 
qualsevol dispositiu.

Connectat. Únicament requereix con-

nexió a internet.

Rendible. Optimitza i estalvia temps.

Evita sancions. Facilita el compliment 

legal.

Taula de  inclòs) no (IVApreus

€

99 €/mes 39 €/mes 

99 €/mes 39 €/mes 

 
 

Premium

Modalitat Un centre Centres addicionals

Llicència  individual

 
 

 


