
 

 

 

ADR ANALYSIS SOFTWARE – (GS-ADRSOFT-01) 
 

 Εύχρηστο, on line εργαλείο ελέγχου ADR δροµολογήσεων 
 Έλεγχος ουσιών –  έλεγχος συνολικής νοµιµότητας διενεργούµενης µεταφοράς – έλεγχος 
συνφόρτωσης - οργάνωση δροµολόγησης – καθορισµός ειδικών διατάξεων / απαιτήσεων – 
έκδοση εγγράφου ADR (Transport of Dangerous Goods Document TDG) σε Ελληνικά και 
Αγγλικά. 

 Διαδικασία απλή σε 2 µόλις βήµατα : 
Α1. Εισάγεται το UN 
Α2. Επιλογή µεταξύ εναλλακτικών καταχωρήσεων (εφόσον υπάρχουν) 
To  λογισµικό σας εµφανίζει κατευθείαν το σύνολο των πληροφοριών ADR του 
φορτίου : Κλάση  - Ετικέτες κινδύνου, PG, LQ, κατηγορία µεταφοράς και το σύνολο 
των ειδικών διατάξεων κωδικοποιηµένες αλλά και αναγνώσιµες µε floating tab µε 
µετακίνηση του ποντικιού επί αυτών! 
 

 
 
Β. Καταχωρείτε τα στοιχεία του φορτίου (µάζα, LQ – EQ ή Marine Pollutant,  
 
Γ. ΤΟ λογισµικό µε το πάτηµα του κουµπιού «Έλεγχος και Συνέχεια» προβαίνει 
στην ανάλυση του φορτίου και ελέγχει την νοµιµότητα, τις εξαιρέσεις και καθορίζει 
στο χρήστη τις προδιαγραφές της Οδικής µεταφοράς. 
 

 Επαναλαµβάνοντας τα βήµατα Α+ Β προσθέτουµε όσες ουσίες θέλουµε στην φόρτωση µας 
και συνθέτοντας το συνολικό ADR φορτίο, αφήνουµε στο λογισµικό να µας προσδιορίσει αν 



 

 

η µεταφορά είναι επιτρεπόµενη (έλεγχος συνφόρτωσης) ή όχι και προσδιορίζει τις 
απαιτήσεις αυτής (σήµανση , οδηγό κλπ). Αναλόγως της επικινδυνότητας προσδιορίζονται 
επ’ ακριβώς οι απαιτήσεις. 
 

 
 
 

 
 
Γενικά Στοιχεία: 

 Το λογισµικό διαχειρίζεται συνολικά την συµφωνία ΑDR 2015 και τα παραρτήµατα της 
 Έχει δυνατότητα ελέγχου όλων των κλάσεων και UN εκτός των κλάσεων 1 και 7 (εκρηκτικά και 
ραδιενεργά) 

 Δουλεύει on line µε είσοδο στο sitε της εταιρίας από κάθε PC tablet ή κινητό για ευελιξία (δεν 
απαιτεί εγκατάσταση) 

 Έχει ελάχιστο κόστος αρχικής εγγραφής (πάγιο και εφάπαξ) και ελάχιστη ετήσια συνδροµή, 
αναλογική µε τις δυνατότητες που ενεργοποιεί κάθε χρήστης (βασική έκδοση  = 1 κλάση).  
Modular extra οι κλάσεις που θέλει να εργάζεται ο κάθε χειριστής µε προαιρετική τη λειτουργία 
αυτόµατης έκδοσης εγγράφων 

 

Έλεγχος εφαρμογής ADR >1000   
 κόκκινο             εμπίπτει 
 

Προδιαγραφές μεταφοράς 
 

Σημάνσεις Συσκευασίας - container 
 


