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Improve Quality. Reduce Risk.

Papierloze fabriek met 
online registraties
Registreer beheersmaatregelen sneller en efficiënter met de gebruiks

vriendelijke registratie app. Los rondslingerende papieren zijn verleden tijd. 

Direct inzicht in afwijkende registraties. Zet acties via de app uit binnen je 

organisatie en behoud als kwaliteitsmanager altijd het overzicht.  

Voldoe aan de eisen van BRCGS, IFS en FSSC 22000. 
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REGISTRATIES

Voordelen module Registraties
  Intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

app voor alle medewerkers

  Realtime inzicht, ook tijdens audits

  Verduurzaam je bedrijf door 

aanzienlijke papierbesparing

  Voldoe aan de BRCGS, IFS en  

FSSC 22000 eisen

  Voeg foto’s, afwijkingen en  

acties toe

  Verbind voorwaarden aan 

antwoorden per vraag

  Intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

app voor alle medewerkers

  Voor alle soorten registraties

  Tijdgebonden en batchgewijze 

registraties

  Direct inzicht in afwijkende 

antwoorden

  Ontvang meldingen van in te vullen 

of verlopen registraties

  Digitale autorisatie en verificatie 

van registraties

Voor al je registraties
Je bedrijf heeft te maken met 

verschillende soorten registraties voor 

het borgen van het kwaliteitssysteem. 

We hebben een registratie module 

ontwikkeld waarmee je processen 

beter borgt en het overzicht behoud. 

Via onze registratie module voer je 

alle kwaliteitsregistraties uit. Welke 

registratielijst je ook hebt, je maakt hem 

eenvoudig digitaal in je eigen beveiligde 

online webapplicatie.

Registratie app
Via de planning bepaal je welke 

medewerkers binnen je bedrijf de 

registraties moeten invoeren. In de 

registratie app ziet de medewerker 

welke registratie ingevuld moet worden. 

Moet een registratie na een bepaalde 

tijd herhaald worden? Dan krijgt de 

medewerker een automatische melding. 

In de online registratielijst vult de 

medewerker eenvoudig de registratie 

in, bijvoorbeeld door het invullen van 

een numeriek, tekstueel of meerkeuze 

antwoord. Ook maak je indien nodig 

direct foto’s via de app.

Verbeter de procesborging
Bij veel registraties, zoals CCP controles, 

moet je snel actie ondernemen bij 

afwijkingen. Met de registratie module 

heb je op ieder moment inzicht in 
afwijkende antwoorden. Maak daarnaast 

gebruik van diverse notificatie opties. 

De procesborging binnen je bedrijf is 

hiermee beter dan ooit. 

Voldoe aan certificeringsnormen
Certificeringsnormen, zoals BRCGS, IFS 
en FSSC 22000 stellen strenge eisen aan 

registratiebeheer. Je moet registraties 

veilig beheren, op de juiste manier 

autoriseren en wijzigingen in formulieren 

moet je aantoonbaar onderbouwen. 

Wij weten precies aan welke eisen de 

registraties moeten voldoen en hebben 

onze module hier dan ook op afgestemd. 

Bovendien voldoet onze software aan de 

strengste beveiligingseisen.

Stel voorwaarden per vraag
Bij afwijkende antwoorden wil je soms 

aanvullende vragen naar voren laten 

komen. Ook wil je dat er een melding 
komt als de temperatuur te hoog is of 
de houdbaarheidsdatum te kort is.  

Door voorwaarden per vraag in te  

stellen, zie je in de registratie app  

precies de vragen en afwijkingen die  

op dat moment van toepassing zijn. 

Behoud het overzicht
Voedingsmiddelenbedrijven vullen 

honderden tot duizenden lijsten per 

week in. Met de module Registraties is 

dit proces overzichtelijk en beheersbaar. 

Als kwaliteitsmanager behoud je altijd 

het overzicht van lopende, verlopen 

en afgeronde registraties, afwijkingen 

en acties. Voer continue verbeteringen 

door binnen je organisatie en voorkom 

voedselveiligheidsgevaren en recalls.

Betere procesborging 
Rondslingerende registratieformulieren en mappen vol papier zijn vanaf nu verleden tijd. Met de module 
Registraties voer je voortaan al je registraties uit via de online registratie app. Zie direct welke registraties 
afwijkend zijn en zet acties uit binnen je bedrijf. De app is eenvoudig in gebruik en daardoor voor iedere 
medewerker binnen je bedrijf toepasbaar. Als kwaliteitsmanager heb je altijd inzicht in de status van 
lopende, verlopen en afgeronde registraties en acties. Voldoe aan de eisen voor aantoonbaarheid en 
verificatie van registraties conform de BRCGS, IFS en FSSC 22000 kwaliteitsnormen. Werk efficiënter, 
voorkom tekortkomingen tijdens audits en bespaar papier.

“ De QA software is gemaakt door QA professionals  
en is bijzonder gebruiksvriendelijk.” 

Vraag een gratis demo aan 

https://normecfoodcare.com/modules/registratie-app/

