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IIeerrii  1100  mmaaggggiioo  22001100  TTrreenniittaalliiaa  hhaa  pprreesseennttaattoo  aallllee  OOOO..SSSS..  nnaazziioonnaallii  iill  nnuuoovvoo  
ssooffttwwaarree    ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  mmaacccchhiinnaa  ee  ddii  ssccoorrttaa  ddeennoommiinnaattoo  IIVVUU,,  
ddaall  nnoommee  ddeellll’’aazziieennddaa  tteeddeessccaa  cchhee  lloo  hhaa  pprrooggeettttaattoo..  

UUnn  ssiisstteemmaa  cchhee  eellaabboorraa  iinn  aauuttoommaattiiccoo  ggllii  aallllaacccciiaammeennttii  ee  llee  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeii  ssiinnggoollii  
ttuurrnnii,,  cchhee  nnoonn  ssaarraannnnoo  ppiiùù  dd’’iimmppiiaannttoo  mmaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaattii  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoolloo  aaggeennttee..  

UUnnaa  ttuurrnnaazziioonnee  eeffffeettttuuaattaa  aattttrraavveerrssoo  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ddeeii  ttrreennii,,  ddeeii  
ttuurrnnii  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraazziioonnee,,  ddeellllee  rriicchhiieessttee  eelleevvaattee  aall  ssiisstteemmaa  ppeerr  tteemmppoo  ddaa  ooggnnii  
llaavvoorraattoorree,,  iinn  oorrddiinnee  aa  ffeerriiee,,  ppeerrmmeessssii  oo  pprreeffeerreennzzee  aa  llaavvoorraarree  iinn  uunn  ppaarrttee  ddeellllaa  
ggiioorrnnaattaa  ee  ddaa  qquuaallssiiaassii  aallttrraa  vvaarriiaabbiillee  uuttiillee  aalllloo  ssccooppoo,,  iinnsseerriittaa  nneell  ssiisstteemmaa..  

IIll  ttuurrnnoo  ddoovvrreebbbbee  aavveerree,,  nneeii  lloorroo  pprrooggeettttii,,  uunnaa  ccaaddeennzzaa  mmeennssiillee  eedd  eesssseerree  
ccoommuunniiccaattoo  aadd  ooggnnii  aaggeennttee  iinnttoorrnnoo  aall  2200  ddii  ooggnnii  mmeessee..  EEssssoo  ddoovvrreebbbbee  ssvviilluuppppaarree  ii  
sseerrvviizzii  ee  llee  aasssseennzzee  iinneerreennttii  ii  ggiioorrnnii  cchhee  iinntteerrccoorrrroonnoo  ddaall  pprriimmoo  ddeell  mmeessee  sseegguueennttee  
ffiinnoo  aallllaa  pprriimmaa  sseettttiimmaannaa  ddeell  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo..  

IIll  pprrooggrraammmmaa  ssaarràà  iimmppoossttaattoo  iinn  mmaanniieerraa  ttaallee  ddaa  ssaattuurraarree  llee  pprreessttaazziioonnii  
sseettttiimmaannaallii  oo  ggiioorrnnaalliieerree  ccoonn  oorree  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ffiinnoo  aall  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeii  tteettttii  ccoonnttrraattttuuaallmmeennttee  pprreevviissttii,,  nnee  ccoonnsseegguuee  cchhee  nneessssuunnaa  
aatttteennzziioonnee  sseemmbbrraa  eesssseerree  rriisseerrvvaattaa  aallllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee..  

CCoossìì  ccoommee  nnoonn  ccii  ssaarràà  nneessssuunnaa  cceerrtteezzzzaa  ppeerr  iill  ggooddiimmeennttoo  ddeellllee  ffeerriiee  rriicchhiieessttee  ffiinnoo  
aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  mmeennssiillee  ddeell  ttuurrnnoo  mmaa,,  qquueell  cchhee  aannccoorraa  ppiiùù  ggrraavvee,,  nnoonn  èè  
pprreevviissttaa  nneessssuunnaa  cceerrtteezzzzaa  ppeerr  llaa  ccaaddeennzzaa  ddeell  rriippoossoo  sseettttiimmaannaallee  oo  ddeellllaa  
ffaasscciiaa  dd’’iimmppeeggnnoo  ggiioorrnnaalliieerroo

IInn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa  uunn  aazzzzeerraammeennttoo  ddeellllaa  vviittaa  ssoocciiaallee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  bboorrddoo  ee  ddii  
mmaacccchhiinnaa,,  PPddMM  cchhee,,  nneessssuunn  mmaacccchhiinniissttaa  eesscclluussoo,,  aavvrràà  aanncchhee  llaa  nnoovviittàà  ddii  vveeddeerrssii  
ggrraaffiiccaarree  ggiioorrnnaattee  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  iinn  ttuurrnnoo,,  nnoonn  TT..II..BB..  mmaa,,  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeell  
ffaattttoo  cchhee  nnoonn  ssaarràà  ppiiùù  pprreevviissttoo  ppeerrssoonnaallee  ddiissppoonniibbiillee,,  ggiioorrnnaattee  ddii  ddiissppoonniibbiilliittàà  
ppuurraa..  

,,  ffiinnoo  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  ttuurrnnoo  mmeennssiillee  ee  ssoolloo  
ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddeelllloo  sstteessssoo..  

CCoonn  qquueessttoo  nnuuoovvoo  ssiisstteemmaa  vveerrrraannnnoo  eelliimmiinnaattee  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  ee  llee  cciirrccoollaarrii  
iinneerreennttii  ii  ccoonntteeggggii  ppeerr  llee  ggiioorrnnaattee  ddii  ffeerriiee  aaffffeerreennttii  iill  rriippoossoo  sseettttiimmaannaallee  ee,,  ccoonn  
lloorroo,,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uussuuffrruuiirree    ddeellllee  mmeezzzzee  ggiioorrnnaattee  ddii  ffeerriiee  ppeerr  iill  rriiaallllaacccciiaammeennttoo  
aall  ttuurrnnoo..  

  

IInnffaattttii,,  ssee  ii  ggiioorrnnii  ddii  ffeerriiee  pprreennoottaattii  ccaaddoonnoo  vviicciinnoo  aadd  uunn  rriippoossoo  sseettttiimmaannaallee,,  aall  
pprrooggrraammmmaa  bbaasstteerràà  ssppoossttaarrlloo,,  aannttiicciippaannddoolloo  oo  ppoossttiicciippaannddoolloo  nneeii  lliimmiittii  
ccoonnttrraattttuuaallii,,  ee  iill  ggiiooccoo  èè  ffaattttoo..  
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TTuuttttoo  ll’’aarrttiiccoollaattoo  ccoonnttrraattttuuaallee  iinneerreennttee  llaa  rriippaarrttiizziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  llaa  tteemmaattiiccaa  
iinneerreennttee  ii  ttuurrnnii  ddiivveennttaa  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  ccaarrttaa  ssttrraacccciiaa,,  ccoossìì  ccoommee,,  ee  ggllii  eesseemmppii  
aappppeennaa  ppoorrttaattii  lloo  ddiimmoossttrraannoo,,  ggrraann  ppaarrttee  ddeeii  lliimmiittii  nnoorrmmaattiivvii  rreellaattiivvii  aall  
pprrooggrraammmmaattoo,,  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ppoocchhii,,  ccoonn  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  ccoossìì  rraaddiiccaallee  ddeellllaa  
pprrooggrraammmmaazziioonnee  sstteessssaa,,  ddii  ffaattttoo,,  ppeerrddoonnoo  oo  ccaammbbiiaannoo  rraaddiiccaallmmeennttee  ssiiggnniiffiiccaattoo..  

IInnoollttrree  vveerrrràà  ssttrraavvoollttoo  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddeellll’’eennttiittàà  ddeell  rriippoossoo  sseettttiimmaannaallee,,  cchhee  nnoonn  
ssaarràà  ppiiùù  ddii  5588  oorree  mmeeddiiee  ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddeell  ttuurrnnoo  mmaa,,  oovvvviiaammeennttee,,  ssii  aaccccoorrcceerràà  
vveerrssoo  iill  lliimmiittee  ddii  4488  oorree  nneeii  ppeerriiooddii  ddii  mmaaggggiioorr  pprroodduuzziioonnee  ppeerr  ppooii  aallllaarrggaarrssii  
qquuaannddoo  qquueessttaa  èè  mmeennoo  iinntteennssaa,,  ccoonn  uunn  aaddeegguuaammeennttoo  ssuu  bbaassee  aannnnuuaallee  ppuurraa..  

IInnoollttrree  qquuaallssiiaassii  vveerriiffiiccaa  ssuull  rriissppeettttoo  ddii  qquueessttii,,  aallmmeennoo  qquuaannddoo  ssoonnoo  pprreevviissttii  iinn  
pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  aallllaa  qquuaallee  iill  llaavvoorraattoorree  ee  iill  ssiinnddaaccaattoo  hhaannnnoo  ssaaccrroossaannttoo  ddiirriittttoo,,  
iinn  pprraattiiccaa,,  ssee  nnoonn  vviieennee  nneeggaattaa  vviieennee  rreessaa  vveerraammeennttee  aarrdduuaa..  

EE’’  uunn  ssiisstteemmaa  cchhee  iinntteennddee  aavvvvaalleerrssii  ddii  uunnaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  wweebb  ccuuii,,  ii  llaavvoorraattoorrii  ssii  
iinntteerrffaacccceerraannnnoo  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddii  hhaarrddwwaarree  aallll’’uuooppoo  ddiissttrriibbuuiittii  ((ssii  
iimmmmaaggiinnaa  pprroobbaabbiillmmeennttee  ddeeii  ppaallmmaarrii)),,  sseennzzaa  ppiiùù  nneessssuunn  ccoonnttaattttoo  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  ii  
qquuaaddrrii  aaddddeettttii  aallllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee..  

AAnncchhee  llaa  pprreesseennzzaa  ssii  pprreevveeddee  cchhee  vveennggaa  rriilleevvaattaa  aattttrraavveerrssoo  aappppoossiittee  cchhiiaavveettttee  
eelleettttrroonniicchhee  ddaa  iinnsseerriirree  aa  bboorrddoo  ttrreennoo..  

LL’’oobbbbiieettttiivvoo  èè  uunn  uulltteerriioorree  rreeccuuppeerroo  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  nneell  mmaacccchhiinnaa  ee  nneell  bboorrddoo  mmaa,,  
aannccoorraa  ddii  ppiiùù  ttrraa  ii  qquuaaddrrii  ooggggii  aaddddeettttii  aallllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee..  

LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  uunn  rreeccuuppeerroo  ddii  qquueessttaa  eennttiittàà  èè,,  aa  ddiirr  ppooccoo,,  ssccoonnvvoollggeennttee,,  aavvaannzzaattaa  
ppooii  ddaa  uunn’’iimmpprreessaa  ddaa  ttrrooppppoo  tteemmppoo  aabbiittuuaattaa  aa  pprreetteennddeerree  ddaaii  llaavvoorraattoorrii  ttuuttttoo  cciiòò  
cchhee  ccoonnccoorrddaa  ccoonn  ii  ssiinnddaaccaattii  sseennzzaa  rriissppeettttaarree  nnuullllaa  ddii  qquuaannttoo  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ddaarree  iinn  
ccaammbbiioo,,  ddiivviieennee  ddeecciissaammeennttee  iinnttoolllleerraabbiillee;;  ssee  ppooii  ccoonnssiiddeerriiaammoo  cchhee,,  uunnaa  ssiimmiillee  
pprrooppoossttaa,,  èè  ssttaattaa  ffaattttaa  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  pprroocceedduurree  ddii  rraaffffrreeddddaammeennttoo  ddii  uunnoo  
sscciiooppeerroo  pprrooccllaammaattoo  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttee  iinnaaddeemmppiieennzzee  aazziieennddaallii,,  pprreevveeddeennddoo  lloo  
ssttrraavvoollggiimmeennttoo  uunniillaatteerraallee  ddii  ppaarrttii  ddeell  CCCCNNLL,,  ppaarrrreebbbbee  pprroopprriioo  cchhee  TTrreenniittaalliiaa  
aabbbbiiaa  iinntteennzziioonnee  ddii  ssccoonnffiinnaarree  nneellllaa  pprroovvooccaazziioonnee..  

UUnn  sseeggmmeennttoo  pprroodduuttttiivvoo  ggiiàà  ffaallcciiddiiaattoo  ddaallll’’uunniiffiiccaazziioonnee  ddeeii  dduuee  uuffffiiccii  ee  ddaallllaa  
nnuuoovvaa  ggeeooggrraaffiiaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  cchhee  rriisscchhiiaa  ssiiaa  uunn’’iimmppoorrttaannttee  qquuaannttoo  iimmpprroovvvviissaa  
ccoonnttrraazziioonnee  ddeeggllii  oorrggaanniiccii,,  ssiiaa  llaa  nneeggaazziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssvviilluuppppoo  
vveerrttiiccaallee  ddeellllaa  ccaarrrriieerraa  ddeeii  pprrooffiillii  ddeell  mmaacccchhiinnaa  ee  ddeell  bboorrddoo,,  ccrreeaannddoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  
uunn’’iinnqquuiieettaannttee  ssaaccccaa  ddii  eessuubbeerroo  ddii  ppeerrssoonnaallee,,  rreellaattiivvaammeennttee  ggiioovvaannee,,  aallttaammeennttee  
qquuaalliiffiiccaattoo  ee  ddiiffffiicciillmmeennttee  rriiuuttiilliizzzzaabbiillee  ddiivveerrssaammeennttee..  

AAnncchhee  ppeerrcchhéé  qquueessttaa  iimmpprreessaa  ddii  ttrraassppoorrttoo  ffeerrrroovviiaarriioo,,  ccoonnttiinnuuaa  aa  cchhiieeddeerree  
rreeccuuppeerrii  eessaassppeerraattii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  aadd  uunn  sseettttoorree  ggiiàà  ccoossìì  pprroovvaattoo,,  ppeerr  ppooii  
ssppeerrppeerraarree  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddii  qquuaannttoo  gguuaaddaaggnnaattoo,,  ssee  nnoonn  ttuuttttoo,,  ccoonn  lloo  sscciiaagguurraattii  
pprrooggeettttii  rriioorrggaanniizzzzaattiivvii  ccoommee  qquueelllloo  ddeellllee  ffrreecccceettttee  ccoolloorraattee..  
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