
Maak kennis met ATG



Technische documentatie bij machines en apparaten is onmisbaar als u gebruikers 

snel en veilig aan de slag wilt laten gaan. Denkt u maar eens aan gebruikershand-

leidingen, onderhoudsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften, procesbeschrijvingen 

en onderdelenboeken. De informatie in deze documentatie is een belangrijk middel 

om de mogelijkheden van uw machines en apparaten en de daarvoor benodigde  

kennis en vaardigheden vast te leggen. Maar ook als u productieprocessen zo  

efficiënt mogelijk wilt laten verlopen, of wilt verbeteren, kan de werkwijze om 

dat te bereiken in technische documentatie vastgelegd worden. ATG heeft de  

expertise en technieken in huis om de technische documentatie van uw machines, 

apparaten en processen te verzorgen. Direct bruikbaar en actiegericht voor het  

dagelijkse gebruik en onderhoud van uw machines, apparaten en processen.  

Technische documentatie die ATG voor u kan verzorgen, is onder andere:

 Gebruikershandleidingen

 Onderhoudshandleidingen

 Onderdelenboeken (of -catalogi)

 Softwarehandleidingen

 Vertalingen (van documentatie)

 Documentatiebeheersystemen

‘Dankzij het eigen ontwikkelde  

Documentatie Beheersysteem van 

ATG kunnen wij onze documentatie 

efficiënt up-to-date houden en binnen 

onze organisatie uitwisselen, in elke 

gewenste taal.’

Documentatie uitbesteden? >>

Meer weten? Bel 074 711 34 43

http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/gebruikershandleiding/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/onderhoudshandleidingen/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/onderdelencatalogus/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/softwarehandleidingen/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/vertalingen-technische-documentatie/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/documentatie-versie-beheersysteem/
http://www.atgdocumentatie.nl/technische-documentatie/


Complexe machines en processen vragen goed getraind bedienings- en onder-

houdspersoneel. Met een geschikte opleiding of training kan nieuw personeel snel 

worden ingezet en bestaand personeel op een hoger plan worden gebracht. Het be-

lang hiervan is duidelijk. Het juiste gebruik en onderhoud van machines is essentieel 

voor de kwaliteit en continuïteit van het productieproces. Zo zijn veel voorkomende 

productiefouten met behulp van specifieke trainingen te reduceren of zelfs te voor-

komen. Opleidingen en trainingen zijn, zo beschouwd, heel vaak een directe afge-

leide van en een zeer geschikt middel om gesignaleerde productie-, kwaliteits- of 

veiligheidsproblemen aan te pakken. ATG heeft de technische en onderwijskundige 

kennis in huis om u te ondersteunen bij het opleiden en trainen van uw personeel. 

Deze ondersteuning varieert van het ontwikkelen van quick starts tot het opstellen 

van bijvoorbeeld werk- of veiligheidsinstructies. Uiteraard sluiten we daarbij aan op 

het kennisniveau van uw personeel, met de relevante machinekennis en -procedures 

als uitgangspunt.

Uw medewerkers beter opleiden? >>

Meer weten? Bel 074 711 34 43

‘Zeker als het om machine-overstijgende 

processen gaat, is een gebruikershandleiding 

soms niet voldoende. Het op maat ontwikkelde  

opleidingsmateriaal van ATG biedt ons in dat 

kader de mogelijkheid ons personeel beter te  

kwalificeren. Via die weg hebben we het  

productieproces efficiënter kunnen inrichten. 

Bovendien zijn we nu in staat onze producten 

kwalitatief hoogwaardiger te produceren.’

http://www.atgdocumentatie.nl/opleiding/


ATG geeft advies op het gebied van machineveiligheid en CE. Alle machines moe-

ten volgens de Machinerichtlijn (2006/42/EG) namelijk voldoen aan de fundamen-

tele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Deze voorschriften gelden voor alle  

nieuwe machines die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden ver-

kocht of in werking worden gesteld. Maar ook voor bestaande machines en machi-

neparken bestaan zogenaamde minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. 

Deze vallen echter onder de Arbeidsmiddelenrichtlijn (2009/101/EG). Onze technisch 

adviseurs kunnen u van dienst zijn in een kort gesprek of optreden als vast aan-

spreekpunt voor uw CE-aangelegenheden in het kader van de Machine- of Arbeids-

middelenrichtlijn, maar ook voor ondersteuning bij een volledig CE-traject. Uiteinde-

lijk helpen wij u graag bij de volgende machineveiligheids- en CE-aangelegenheden:

 Risicobeoordelingen

 Risico-inventarisaties (RI&E’s)

 Interpretatie van Europese richtlijnen

 Maatregelen nemen op het gebied van machineveiligheid

 Samenstellen van het Technisch Dossier (TD)

 Opstellen van de verplichte IIA-verklaring

 Op peil houden van de CE-kennis van uw personeel

Vragen over veiligheid en 
CE-Markering in de techniek? >>

Meer weten? Bel 074 711 34 43

‘Alle wetgeving en de wirwar aan regels 

op het gebied van machineveiligheid en  

CE maakt het er niet gemakkelijker op. 

Gelukkig hebben we experts op dat gebied 

gevonden. Met hulp van ATG hebben wij 

het vereiste veiligheidsniveau voor onze 

machines, met dank aan hun praktische 

aanpak, kunnen realiseren.’

http://www.atgdocumentatie.nl/ce-markering/


Documentatie van SDL International te Hengelo overgenomen die eerder werkzaam 

was onder de namen Stork TPS en Alpnet. Door deze overname is ATG nu in staat 

grotere en meer complexe projecten uit te voeren. In oktober 2015 is ATG verhuisd 

van Oldenzaal naar Hengelo. Op het centraal gelegen bedrijventerrein Westermaat 

geeft het nieuwe, ruime kantoorpand ATG de mogelijkheid verder door te groeien en 

ook trainingen op de eigen locatie te verzorgen.

Over ATG
ATG heeft al sinds 1993 ervaring op het gebied van documentatie, technische  

opleidingen en machineveiligheid. Binnen ATG zijn zowel technici als onderwijs-

kundigen werkzaam. Dat stelt ons in staat complexe technische know-how om 

te zetten naar een goed onderbouwde en didactisch verantwoorde uitwerking.

Van 1993 tot 2003 was ATG werkzaam onder de naam Imechcon. Eind 2003 werd 

de naam gewijzigd in ATG Safety & Training B.V. Begin 2008 heeft ATG de afdeling  

Meer weten? Bel 074 711 34 43

Over ATG >>

http://www.atgdocumentatie.nl/over-atg/
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Medewerkers
De technische adviseurs, technische schrijvers en onderwijskundigen 

van ATG zijn stuk voor stuk doorgewinterde professionals met veel 

kennis en ervaring op hun vakgebied. Zij zijn in staat uw organisatie te 

ondersteunen en op een hoger plan te brengen met het schrijven van 

onder andere technische documentatie en het beantwoorden van uw 

CE-vraagstukken. Ook in uw branche heeft ATG waarschijnlijk al de  

nodige projecten uitgevoerd. Op basis van uw behoefte selecteren wij 

de medewerkers die het beste aansluiten bij uw bedrijf en vraagstelling. 

Meer weten? Bel 074 711 34 43

Over ATG >>

http://www.atgdocumentatie.nl/contact/
http://www.atgdocumentatie.nl/over-atg/


Meer weten? Bel 074 711 34 43

Werkwijze
De werkwijze van ATG is doelgericht en transparant. Op basis van heldere afspraken 

nemen wij de meeste projecten aan tegen een vaste prijs. Wij werken daarbij met 

open calculaties omdat we voorafgaande aan onze werkzaamheden met u overeen-

stemming willen bereiken over de te besteden tijd en de daaraan verbonden kosten.

In tegenstelling tot veel andere schrijvers en ontwerpers hanteren wij als uitgangs-

punt dat alle door ons voor u ontwikkelde templates, geschreven teksten, gemaakte 

foto’s en illustraties uw eigendom worden zodra het project is afgerond. Wij zullen u 

dus de bronfiles van uw projecten kosteloos ter beschikking stellen als u dit vraagt. 

Ook het auteursrecht op foto’s en teksten dragen wij op verzoek formeel aan u over.

Contact
ATG Safety & Training B.V.

Welbergweg 11-13

7556 PE Hengelo

T: 074 711 34 43

KvK: 08130906

E: info@atgdocumentatie.nl

www.atgdocumentatie.nlFacebook TwitterLinkedIn

Contact >>

Website

https://www.facebook.com/atgdocumentatie/
https://www.facebook.com/atgdocumentatie/
http://https://twitter.com/atgdocumentatie
https://twitter.com/atgdocumentatie
https://www.linkedin.com/company-beta/10595549/
https://www.linkedin.com/company-beta/10595549/?pathWildcard=10595549
http://www.atgdocumentatie.nl/contact/
http://atgdocumentatie.nl
http://atgdocumentatie.nl
http://atgdocumentatie.nl
http://atgdocumentatie.nl

