CHESSOL® Een geavanceerde tool om
cosmetica PIF dossiers te maken

CHESSOL biedt de best beschikbare software tool voor het beheren van PIF
dossiers voor cosmetica fabrikanten die hun producten in de EU markt
willen verkopen. CHESSOL biedt daarnaast ook elke vereiste dienst ter
ondersteuning van het opstellen van het PIF dossier, met inbegrip van de
taak van verantwoordelijke persoon (responsible person).

Wat is CHESSOL?

Voor wie is CHESSOL?

CHESSOL is software die speciaal is CHESSOL is de beste regulatory software
ontwikkeld om Product Informatie Files voor cosmetica fabrikanten die:
(PIF’s) te maken. De ontwikkeling van de
willen professionaliseren, efficiëntie willen
software
vindt
plaats
in
nauwe
verhogen, tijd-en kosten-besparingen willen
samenwerking met regulatory specialisten
genereren en de cosmetica PIF dossiers geheel
op orde willen hebben conform de EU
op het gebied van cosmetica.
CHESSOL helpt fabrikanten van cosmetica
producten om op een zeer eenvoudige
manier PIF dossiers te maken en te
onderhouden zoals vereist door, en
voldoend aan, de EU cosmetica verordening
1223/2009.

cosmetica verordening.
cosmetica producten naar de EU willen
exporteren en daarbij een betrouwbare partner
zoeken die een efficiënte en makkelijk te
gebruiken tool hebben om naleving van de
eisen van de EU cosmetica verordening voor PIF
dossiers te waarborgen.

Aangepaste servicepakketten
Lisam Systems biedt verschillende
servicepakketten aan voor het gebruik van
CHESSOL, die vanzelfsprekend kunnen
worden aangepast naar de eisen van de
klant / cosmetica fabrikant.
Afhankelijk van de beschikbare middelen en
expertise bij de klant, kunnen verschillende
servicepakketten worden aangeboden:
gegevens kunnen ofwel door de klant worden
ingegeven, of deze dienst kan worden geleverd
door het CHESSOL Team.

als gegevens over een grondstof/chemische
stof ontbreken, dan kan het aanvullen van de
ontbrekende gegevens (mits beschikbaar)
worden toegevoegd als deel van het
servicepakket.
de klant kan de productveiligheidsbeoordeling
zelf ondertekenen, of deze service kan
uitbesteed worden aan de regulatory experts
binnen het CHESSOL Team.

Naast de hierboven genoemde voorbeelden,
zijn natuurlijk ook andere combinaties van
diensten mogelijk.

Uw IT oplossing om

cosmetica PIF dossiers te
maken

Ontdek onze uitgebreide set van intelligente functies, ontwikkeld
om aan uw behoeften te voldoen:
Betrouwbaar

A

Databank van producten

Meertalig
Kostenefficiënt

Binnen een dag aan de slag!

Voor meer informatie over CHESSOL
contacteer ons: info@chessol.nl
Lisam Systems Head Office
Rue Jean Jaurès 5
7190 Ecaussinnes
Belgium

T +32 (0) 67 49 00 03
F +32 (0) 67 49 02 11

www.lisam.com
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