
Normec
Foodcare Online

Improve Quality. Reduce Risk.

Inkooprisico’s realtime en 
overzichtelijk beheersen
Binnen productiebedrijven vormt het inkoopproces een zeer belangrijk 

onderdeel van het voedselveiligheidssysteem. Door het inkoopproces volledig 

te beheersen, zorg je voor een optimale start van je productieproces. 

LEVERANCIERS



Voordelen module Leveranciers
     Realtime inzicht in de goed

keuringsstatus van leveranciers

    Benodigde beheersmaatregelen 

vaststellen op basis van 

risicobeoordeling

    Leveranciersinlog, waarmee 

leveranciers gevraagde informatie 

direct kunnen invoeren

    Online questionnaires ontwerpen 

in iedere gewenste taal 

    Eenvoudige communicatie  

middels automatische 

uitnodigingsmails en brieven

    Automatische emails voor 

wijzigingen,  bijna verlopen 

documenten en herinneringen

    Mogelijkheid tot koppeling  

met andere systemen,  

zoals het ERPsysteem

Documentatie overzichtelijk  
op orde
Als kwaliteitsmanager en inkoper heb 

je met de Leveranciers module altijd 

en overal realtime inzicht in de status 

van je leveranciers. Op basis van risico 

bepaal je per leverancierstype zelf 

welke beheersmaatregelen moeten 

worden aangeleverd. Zo vraag je bij 

een high riskleverancier bijvoorbeeld 

andere documentatie op dan bij een 

dienstenleverancier. Vervolgens 

specificeer je per leverancier welke 

specifieke documentatie benodigd is.  

Dit zijn bijvoorbeeld productspecificaties, 

certificaten, analyserapporten, 

leveranciersovereenkomsten of de door 

jou samengestelde online questionnaires. 

Met de handige filter- en zoekopties vind 

je snel de informatie die je nodig hebt.

Eenvoudige en snelle  
communicatie in alle talen
Met een automatische uitnodigingsmail 

stel je leveranciers op de hoogte dat 

gegevens ingevuld moeten worden. Vanuit 

de uitnodigingsmail logt de leverancier 

in op zijn persoonlijke portal. Hij ziet zo 

direct welke gegevens aangeleverd en 

ingevuld moeten worden. De module 

is voorzien van handige automatische 

notificaties in geval van wijzigingen, 

verlopen documenten en herinneringen. 

Heb je te maken met buitenlandse 

leveranciers? Geen probleem, want 

notificaties en questionnaires verstuur je 

eenvoudig in alle gewenste talen.

Online questionnaires
Met de online editor creëer je in een 

handomdraai questionnaires in alle 

gewenste talen. Per leverancier bepaal 

je welke questionnaires ingevuld moeten 

worden. Zo stem je de vragen en de taal 

direct af op het leverancierstype. 

Beheers risico’s en heb direct  
inzicht in de status van leveranciers 
Met de module Leveranciers maak je inkoopprocessen inzichtelijk, beheers je risico’s op het gebied 
van voedselveiligheid, duurzaamheid en milieu, en heb je direct inzicht in de goedkeuringsstatus van 
leveranciers. Je voldoet hiermee aan de eisen van wet- en regelgeving, Hygiënecodes en GFSI-erkende 
standaarden zoals BRC, IFS en FSSC 22000. 

LEVERANCIERS

“ Dankzij Normec Foodcare Online zijn al onze kwaliteit 
gerelateerde onderwerpen op één plaats inzichtelijk,  
dit wordt ook door auditoren erg gewaardeerd.”

Bekijk de demo 

Normec Foodcare Online 
Balkweg 3
5232 BT Den Bosch

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

Normec
Foodcare Online

�

Primaire 
sector

�

Productie/
verwerking

�

Transport/
opslag

�

Retail

�

Consument

� Questionnaires

� Kwaliteitscertificaten

   (BRC, IFS, FSSC 22000, SKAL, etc.)

� Specificaties

� Analysecertificaten

� Overeenkomsten

� Automatische uitnodiging per mail of brief 

� Inlog leverancier in Normec Foodcare Online

� Persoonlijk dashboard per leverancier

� Beheersmaatregelen per leverancier bepalen

Vaststellen beheersmaatregelen

Leveranciers uitnodigen

Goedkeuringsproces

Invoer data door leveranciers

� Statusoverzicht per leverancier

� Automatische mailnotificaties

Plan do check act cyclus

https://normecfoodcare.com/demo-aanvragen-software/
http://www.normecfoodcareonline.com/
mailto:info%40normecfoodcareonline.com?subject=

