Spårbarheten av fisk
förstärks med nya krav
Jonas Svensson

Mycket händer med fisken på vägen mellan havet och din tallrik.
Fisken hinner passera många olika aktörer och leverantörskedjan
kan vara komplicerad. Från 1 januari 2019 skärps bestämmelserna
och alla aktörer i kedjan ska rapportera sina produktioner och
försäljningar till HaV:s spårbarhetssystem. Fångsterna kommer
kontrolleras bättre och konsumenten kan känna sig tryggare med att
veta var fisken är fångad.

Utmaning
Är du ett företag som arbetar med Fisk? Behöver du se över dina processer för att förbättra ditt
produktions- eller försäljningsflöde samtidigt som du effektivt kan rapportera spårbarheten till Havs
och Vattenmyndigheten?
o

Vad kan vi göra för att förbättra processerna och vilka IT-verktyg kan hjälpa oss?

o

Hur kan vi hjälpa våra medarbetare att förenkla arbetsdagen och skapa möjligheter till bättre
kontroll över produkterna?

o

Hur kan man digitalt säkerställa spårbarheten i produkterna utan att fördröja leveranser och
försvåra försäljning?
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Enkelt och tydligt processflöde
Att köpa – producera – och sälja fiskprodukter ställer stora krav på företagen. Information
om produkternas ursprung, produktions- och försäljningskedja är nyckeln till spårbarhet och
du som företag kan med dagens teknik digitalisera informationsflödet och förenkla
arbetsprocesserna.
Vi har erfarenheten av att leverera system för att effektivisera informationsflödet och
digitalisera hela arbetsprocessen.

Här är våra 4 bästa tips för att digitalisera processer och förenkla
spårbarhetsrapporteringen:
1. Ett bra affärssystem
För att du ska kunna digitalisera hela företagets arbetsprocesser så är ett affärssystem en
nyckel. Ett modernt affärssystem som både har bra logistikfunktioner och effektiva
ekonomiprocesser sparar tid och skapar ordning och reda. För oss är svaret Visma Business,
ett av marknadens bästa affärssystem för grossister och producenter med bra funktioner för
lager-, logistik- och ekonomiprocesser.

2. Digitala verktyg
Förenkla arbetsmoment med digitala verktyg. Jobba med handdatorer för inleveranser och
plock. Se till att era etikettskrivare är kopplade till affärssystemet och enkelt märker dina
produkter med rätt information.

3. Integrera systemen och automatisera rapporteringen
Att manuellt rapportera in försäljningar och produktioner till Hav och Vattenmyndigheten
tar tid. Genom att välja en lösning där du automatiskt sänder rapporter sparar du tid och
säkrar att du följer myndighetens krav.

4. SPÅRA Fisk
SPÅRA är ett system för att säkerställa spårbarheten av fisk. Vi har erfarenheten av att
arbeta med producenter och grossister inom fiskindustrin. Vi har hjälpt till att
digitalisera processerna och automatisera rapportering för att kunna uppfylla
kraven och samtidigt vara snabba nog i arbetet.
Nyckelfunktionerna i SPÅRA handlar om att på ett enkelt sätt registrera
artikelinformation i varje steg av förädlingskedjan och autmatiskt rapportera
spårbarheten till HaV.
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SPÅRA hanterar artikeldata och transaktioner. Informationen ska snabbt registreras, varorna
ska märkas och du ska direkt kunna leverera ut informationen till din kund. Dina varor har
full spårbarhet från ursprung till kund. För att du ska kunna digitalisera hela företagets
arbetsprocesser så är ett affärssystem en nyckel. Det är därför vi valt att integrera SPÅRA
med Visma Business, ett av marknadens bästa affärssystem för grossister och producenter
med bra funktioner för lager-, logistik- och ekonomiprocesser.

Några av våra kunder

Dags att digitalisera?
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera ditt företags arbetsprocesser?
Ring mig på 0733-939 748 eller maila till jonas.svensson@direktkonsult.se
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