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Dit is de meerwaarde van traceability van boer tot bord

Hoe je die informatie boven water haalt?  
Met traceability-software. 

Wat dat je oplevert?  
Je krijgt waardevolle informatie over de kwaliteit  
van elke afzonderlijke batch van je product.

Je geeft jouw klanten en consumenten informatie over de route  
die jouw product heeft afgelegd voordat het op hun bord belandde. 

Van zaadje tot groentenroerbakmix, van scharrelvarken tot verpakt  
stuk vlees, van boom tot fruitschaal, van koe tot glas melk en van  
graan tot volkorenbrood. In elke boodschappenmand zit een schat  
aan informatie. 

Krijg inzicht in je keten. Van begin tot eind.

Wees transparant en voldoe aan wetgeving

Traceability in de praktijk, zo werkt het:

Met voedseltraceability heb je inzicht in je volledige 
productieketen. Realtime data van inkoop tot logistiek 
breng je bij elkaar. Zo zie je direct waar bottlenecks  
zitten en welke beslissingen je moet nemen.

Is er onverhoopt iets mis met een batch? Dan heb je 
meteen alle informatie om je grondstof of product  
terug te roepen en zonder al te veel verstoring toch  
te voldoen aan de vraag.

Jij weet wat je afneemt, verwerkt of verkoopt.  
Jouw consumenten weten wat ze eten. 

Internationale en lokale wetgeving wordt steeds strenger.  
Met traceability voldoe je aan eisen van nu en ben je klaar  
voor de regelgeving van morgen. 

Ook in de smaak vallen met een  
inzichtelijke productieketen in Food & Agro?  
www.nttdata-solutions.com/bnl/

1.  Importeer data uit alle bronnen

2.   Voorspel de toekomstige opbrengst op basis van  

historische gegevens

3.  Analyseer de productie- en distributieketen in realtime

4.  Toon de geschiedenis van meerdere batches in één rapport

5.    Maak het eenvoudiger om batches van slechte kwaliteit  

te identificeren en terug te halen

6.  Geef consumenten inzicht in waar hun eten vandaan komt


