
INSPECTIES E-LEARNING HANDBOEK SPECIFICATIES REGISTRATIES LEVERANCIERS

Realtime statistieken tonen

trends in afwijkingen en acties

 

Rapportage direct gereed

 

Eén centrale actiepuntenlijst

Automatische berekening

voedingswaarden, allergenen

en ingrediëntendeclaratie 

Specificaties in iedere  

gewenste taal en huisstijl

 

Koppeling met andere software

zoals PS in foodservice en Reflex

Ontwerp je eigen E-learning

of kies voor een standaard of

op maat gemaakte E-learning 

Online opleidingsplan inclusief  

competentie- en documentenmatrix 

Handboekdocumenten

direct omzetten tot E-learning

Vooraf definiëren

van te ondernemen acties

bij afwijkingen 

Eén centrale actielijst 

Realtime statistieken tonen

trends in afwijkingen en acties

Diverse zoekopties voor snel

zoeken naar documenten 

Automatisch versiebeheer,  

automatische inhoudsopgave  

en wijzigingsoverzicht

Eén centraal handboek

mogelijk voor meerdere locaties

Toegang leveranciers

voor aanleveren data 

Realtime overzicht

met status per leverancier

Snelle communicatie door  

automatische mailnotificaties

Inspecties
BESPAAR TOT 60% VAN JE TIJD

Specificaties
STEL EENVOUDIG JE SPECIFICATIES OP

E-learning
TRAIN JE MEDEWERKERS FLEXIBEL 

Registraties
DIRECT INZICHT IN DE PROCESSEN

Handboek
ALLE GEGEVENS OP ÉÉN PLAATS

Leveranciers
BEHEERS JE INKOOPRISICO’S

Automatiseer je kwaliteit 
met Normec CareNet Online
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Normec CareNet Online 
Balkweg 3
5232 BT Den Bosch

info@normeccarenet.com
www.normeccarenet.com
073 553 06 78

Normec CareNet Online is part of Normec Foodcare

Improve Quality. Reduce Risk.

Voordelen
    Efficiëntere borging van  

je kwaliteitszaken

    Meer transparantie binnen  

je organisatie en de keten

    Sluit aan op normeisen van 

BRC, IFS, FSSC 22000, wet- en 

regelgeving en de diverse 

Hygiënecodes

    Gemaakt voor en door 

kwaliteitsmanagers, sterke 

aansluiting met praktijksituatie

    Implementatietraject op maat

    Koppelingsmogelijkheden met 

andere systemen (ERP, datapools 

zoals PS in Foodservice, etc.)

    Veilig werken ‘in the cloud’

    Automatisch razendsnelle updates

    Flexibiliteit in vormgeving, rechten 

en output

    Snelle hulp bij vragen via FAQ, 

online supportpagina, chat, 

telefonische support en mail

Het kwaliteitslandschap 
verandert continu
Nieuwe normen, wetten en eisen vanuit

de overheid, standaarden, certificerende

instellingen en afnemers zijn aan de orde

van de dag in ons vakgebied. Vandaar 

dat wij onze applicatie altijd blijven 

door ontwikkelen. Je eigen gebruiks-

vriendelijke bedrijfspagina wordt hiermee 

automatisch voorzien van gratis updates.

Compleet overzicht
Door gebruik te maken van onze 

applicatie behoud je een compleet 

overzicht van alles wat er op het gebied 

van kwaliteit en voedselveiligheid 

gebeurt binnen je bedrijf. Met realtime 

statistieken is managementinformatie 

op een snelle en gemakkelijke manier 

inzichtelijk. Alle uit te voeren acties 

zijn overzichtelijk weergegeven in één 

centrale actielijst. Daarnaast bepaal je 

zelf wie welke informatie mag inzien en 

wie welke handelingen mag uitvoeren.

Efficiënter werken
Door automatisering van het kwaliteits-

systeem bespaar je tijd, die je weer kunt 

besteden aan structurele kwaliteitsacties 

zoals het doorvoeren van corrigerende 

en preventieve maatregelen. Doordat 

het een webbased applicatie is, heb je 

realtime inzicht in wat er gebeurt binnen 

je bedrijf en op de verschillende locaties. 

Zo ga je snel, efficiënt en doeltreffend 

te werk en ben je altijd voorbereid op 

onaange kondigde audits.

Transparantie in je bedrijf 
en de keten
Met onze modules maak je de kwaliteits-

borging binnen je gehele bedrijf 

transparant, zodat je van kwaliteitszorg 

een gedeelde verantwoordelijkheid 

maakt. Daarnaast deel je eenvoudig 

informatie met bedrijven binnen de keten.

Beveiliging
Diverse certificeringsschema’s, zoals

BRC, IFS en FSSC 22000, stellen steeds

hogere eisen aan opslag van data en

beschikbaarheid van back-ups. Wij geven

de hoogste prioriteit aan het beveiligen

van bedrijfsinformatie. Daarom zorgen

we dat zowel de dataverbinding als

de servers aan de hoogste normen voor

informatiebeveiliging voldoen. Zo is de 

dataverbinding voorzien van een SSL 

certificaat. Onze in Nederland gevestigde 

datacenters voldoen aan de ISO 27001 

standaard voor informatiebeveiliging

en zijn Tier3+ geclassificeerd. Daarnaast 

is de serverconfiguratie gedupliceerd 

opgezet, waardoor een zo hoog  

mogelijke uptime gerealiseerd wordt.

Ook in geval van onderhoud of storingen.

Werk sneller en slimmer met onze online QA applicatie. Een alles-in-één applicatie die bestaat uit 
meerdere modules. Welke modules je wilt gebruiken, bepaal je helemaal zelf.  
Met onze geautomatiseerde QA oplossingen optimaliseer je het kwaliteitsbeheerssysteem.

NORMEC CARENET ONLINE

Automatiseer je kwaliteit
met onze modules

“Door de koppelingen hoeven we 
data niet meer dubbel in te voeren. 
Dit bespaart tijd en voorkomt 
foutgevoeligheid.”  
Manager Quality, CêlaVíta 

“ Ik heb altijd inzicht in mijn 
statistieken en rapportages  
zijn direct beschikbaar.  
Dit bespaart ons heel veel 
tijd en daarmee kosten.” 
Hoofd QA, A-ware Food Group 
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