- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Gæðakerfi

- uppfyllir HACCP og ISO staðla

Staðlar sem tryggja öryggi matvæla eru sífellt að verða strangari.
Opinberar reglugerðir hafa fyrir nokkru tekið gildi, en viðskiptavinir
fara nú fram á enn strangara gæðaeftirlit og skoðanir frá
viðurkenndum gæðavottunaraðilum.

Uppbygging gæðakerfis

• Gæðaskoðanir eru skilgreindar fyrir hvern áhættustað og -þátt í
vinnuferli.
• Viðmið og ásættanlegar niðurstöður eru skilgreindar fyrir hvern
áhættuþátt.
• Viðbrögð við frávikum eru skilgreind og greint frá, falli gæðaskoðun
utan marka.

Sjálfvirkar aðgerðir til leiðréttinga

Hægt er að setja inn kröfu í gæðaferli um úrbætur hvar sem er í
vinnsluferlinu frá skipi eða eldi til afskipunar.

Kerfið í hnotskurn
• Samhæft gæðakerfi sem uppfyllir
HACCP og ISO staðla.
• Uppfyllir kröfur SQF, úttektir
þriðja aðila og önnur gæðakerfi
söluaðila.
• Heildrænt og samhæft
vinnsluferli.
• Fullkominn rekjanleiki niður á
hvert atriði m.a. umbúðir, tengd
skjöl, framleiðslulotur og
gæðaeftirlit.
• Eftirlit í tengslum við lotur, skip,
seljanda og sölur.
• Kostur er að senda gæðaúttektir
og aðra lista á rafrænu formi.
• Örugg og sveigjanleg lausn.

Lotu rakning

Tenging gæðaskoðana við lotur, skip, birgja eða afhendingu tryggir
rakningu gæða í framleiðsluferli.

Líftími birgða

Settar eru gæðareglur um líftíma birgða sem farið er eftir þegar vörur
eru skoðaðar.

Rekjanleiki
Öflugur rekjanleiki frá afurð til hráefnis og frá hráefni til afurða sem
kostur er að fá yfirlit um sent í tölvupósti. WiseFish inniheldur
möguleika á að rekja umbúðir og hráefni sem notað er við
framleiðslu, til að uppfylla nýjustu reglugerðir.
Örugg rafræn rakning er á hverri
færslu með upplýsingar um
rauntímaskráningu og
upprunakótum sem
endurskoðun FDA gerir kröfu
um.

Varðveisla gagna

Gæðaskýrslur og gögn eru
varðveitt til að uppfylla ítarlegar
kröfur skoðunar- og eftirlitsaðila.
WiseFish uppfyllir einnig kröfu
FDA CFR hluta 11 um varðveislu
rafrænna gagna.

Í stuttu máli
• Hraðvirkt innköllunarferli sparar
dýrmætan tíma.
• Samhæft við Word, Excel og
Outlook.
• Með öflugri gæðastjórnun og
upplýsingum á réttum tíma er
unnt að bregðast áhættuþáttum.
• Fullkominn rekjanleiki sem
spannar alla virðiskeðjuna.
• Þú setur upp gæðareglurnar
samkvæmt stöðlum sem fylgst er
gaumgæfilega með.
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- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Um WiseFish™
WiseFish™ er sérsniðin laus byggð á Microsoft Dynamics NAV
viðskiptahugbúnaðinum. Lausnin hentar öllum stærðum fyrirtækja
og er hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
Hugbúnaðurinn býður upp á fjölbreytta eiginleika og tekur tillit til
allra hluta virðiskeðju sjávarfangsins, allt frá veiðum, fiskeldi og
framleiðslu til sölu og dreifingar.
Hvort starfsemi fyrirtækisins nær til allra sviða virðiskeðjunnar eða
sérhæfir sig í ákveðnum sviðum er WiseFish hentug lausn.

Nánari upplýsingar

Hvað segja viðskiptavinirnir
„Gæði, sjálfbærni og birgðastjórnun eru lykilatriði til að skapa
samkeppnisforskot í sjávarútveginum. WiseFish hefur gert það
mögulegt fyrir Ocean Choice International að skara fram úr á
þessum sviðum.
Sem framleiðandi á alþjóðlegum mörkuðum er mikilvægt að
hafa nákvæmar upplýsingar á réttum tíma. Wisefish hjálpar
okkur við ákvörðunartöku í hröðu viðskiptaumhverfi.“

Komdu í kaﬃ og kynntu þér
málið. Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 102, Akureyri.
Söludeild Wise, sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

Pam French,

Framkvæmdastjóri kostnaðareftirlits
Ocean Choice International

Um Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics NAV er viðskiptahugbúnaður fyrir fyrirtæki frá
Microsoft. Microsoft Dynamics NAV býður upp á samþætt ERP
(Enterprise Resource Planning) rekstrarforrit sem aðstoðar fyrirtæki
við hagræðingar í rekstri og við að auka framleiðni. Dynamics NAV er
meðlimur í Microsoft Dynamics fjölskyldunni og sameinar fjármál,
framleiðslu, viðskiptatengslakerfi, aðfangakeðju, greiningar og
rafræn viðskipti við bókhaldsforrit á heimsmælikvarða. Varan er
hönnuð fyrir minni og meðalstór fyrirtæki.
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