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virksomheds processer 
og indtjening 

Gør sporbarhedskravene  
til en god forretning

Øg konkurrenceevnen med  
digital helhedstænkning 

Skyd genvej til succes
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Mange fødevarevirksomheder opfatter sporbarhed 
som en pligtopgave, der skal udføres, fordi myndig he
derne kræver det af hensyn til fødevaresikkerheden. 
Men sporing kan være meget mere end pligt og 
røde karantænemærkater på en batch. 

Automatiser sporingen
For mange fødevarevirksomheder er sporing ikke 
bare et krav – det åbner også for en række optime
ringsmuligheder, der tilsammen øger virksomhedens 
rentabilitet. Men det kræver, at du flytter sporingen 
ind i forretningen. Det sker ved at integrere sporingen 
med dine kvalitets, logistik og rapporteringssyste
mer. Fødevarevirksomheder, der bruger isole rede 
sporingssystemer, f.eks. regneark, vil fremover skulle 
bruge unødigt store ressourcer på fødevaresikker
heden omkring deres rå, mellem og færdigvarer. En 
vigtig årsag hertil er, at den globale forsyningskæde 
løbende udvides med leverandører fra lande uden 
standarder for kvalitet, processer og dokumentation. 

Enkeltstående sporingssystemer giver kun marginale 
fordele. Ofte er de slet og ret ineffektive, fordi de 
forringer lagerprocesserne og overblikket. Det gør 
det svært at finde lotnumre og spore på tværs af 
laboratorieprøver, kvalitet, lager og logistik. Integre rer 
du varesporingen med virksomhedens øvrige syste
mer, optimerer du både sporing, processer og over
blik – til gavn for hele forretningen.

Skil bukkene fra fårene
Integreret varesporing giver virksomheden en gylden 
mulighed for at skille fårene fra bukkene blandt sine 
leverandører, fordi alle nøgleinformationer om leve
randørerne bliver samlet et sted. Det gør det nemt 
for virksomheden at analysere hvem, der leverer 
kvalitet, og hvem der ikke gør – og bruge denne 
indsigt til at mindske spildet, forhandle bedre ind
købspriser, og derigennem øge rentabiliteten.

Effektiviser hele forretningen
Desuden effektiviserer integreret sporing opgaven 
med at finde og plukke de rigtige varer på lageret. 
Man undgår, at lagerfolkene overser varer med 
kritiske udløbsdatoer, eller som er i karantæne. Et 
samlet overblik gør det også lettere at skelne varer 
med allergener fra de allergenfri, de økologiske fra 
de ikkeøkologiske – samt at sikre, at de rigtige 
kvalitetsinformationer er på de rigtige labels. 

Løftestang for øget profit
Fremtidens vindere blandt fødevarevirksomheder 
gør deres varesporing til en integreret del af ERP 
systemet. Det beriger den samlede proces, og sikrer 
optimerede, sammenhængende og mere effektive 
processer, der ikke alene får fødevaresikkerheden på 
sporet, men også udgør en løftestang for øget profit.

“Automat” er det græske ord for noget, der foregår af 
sig selv. I dag findes ITsystemer – selve indbegrebet 
af automatisering – i alle virksomheder. Men ikke alle 
fødevarevirksomheder er lige langt med dette, og 
dermed risikerer de at gå glip af et enormt potentiale. 
Automatisering af manuelle arbejdsgange og pro
cesser udgør et enormt effektiviseringspotentiale 
for fødevarebranchen – det er de sammenhængende, 
intelligente processer, der skaber nye konkurrence
fordele, som flytter virksomheder. 

Fokuser på sammenhængende processer
Ægte procesunderstøttelse handler om integration 
af systemer. Mange fødevarevirksomheder bruger 
imidlertid ikkeintegrerede systemer: Et separat  

system til sporing, et til kvalitetskontrol, logistik og 
rapportering osv. Problemet ved separate systemer 
er, at de hverken arbejder sammen, eller “kender” 
virksomhedens processer. Et isoleret system sætter 
kun strøm til en isoleret del af en proces – ikke til hele 
processen. Det er f.eks. ikke en proces at indtaste 
kvalitetskontrolinformation i et regneark, og gemme 
dokumentet på en pc. Det er snarere en manuel 
handling rundt om et elektronisk dokument. At bruge 
IT på denne måde, skaber blot mere tastearbejde, 
og gør det svært for medarbejdere og ledere at 
finde information, og se, hvad der er væsentligt at 
reagere på. Det er med til at svække en fødevare
virksomheds konkurrenceevne.

Investerer virksomheden i forretningssystemer, må 
den sikre, at investeringen resulterer i målrettede 
procesworkflows, der digitaliserer, automatiserer 
og effektiviserer alle trin i processen, og gør det 
nemt for alle at se, hvor de er i processen, så de  
kan reagere på afvigelser. Dermed slipper medarbej
derne for at bruge tid på at finde information og  
indtaste data gentagne gange. Jo mere sammenhæn
g ende systemerne er, desto bedre forudsætninger 
har virksomheden for at forbedre overblikket, effek
tiviteten og dermed konkurrenceevnen.

Øg konkurrenceevnen  
med digital helhedstænkning 

Gør sporbarhedskravene  
til en god forretning
Varesporing kan forvandles fra et tidskrævende, nødvendigt onde til et aktivt værktøj,  
der åbner for optimering på en række hidtil oversete områder i fødevarebranchen.

Du kan ikke vælge en verden uden forandringer. Men du kan aktivt vælge, hvordan du vil håndtere  
stigende global konkurrence, mere magtfulde detailkæder og øget fragmentering i kundekravene.  
Digital helhedstænkning viser vejen. Potentialet er enormt. Vælger du at realisere det?

6 grunde  
til integreret varesporing

• Slip for regneark og øg effektiviteten
•  Øjeblikkelig tilbagekaldelse = mindre 

tabsrisiko
• Mere rentabel råvareudnyttelse
• Optimeret kvalitetssikring
• Tættere styring af forsyningskæden
•  Øget værdi af dine øvrige IT- investeringer 

(f.eks. QA, LIMS, MES)
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Amanda Seafoods  
blev rustet til 10%  
årlig vækst
Udfordring: Tocifrede vækstrater stillede nye  
krav til transparensen i processerne på tværs af  
produktion og salg.

Løsning: Amanda valgte NORRIQ Food til at  
effektivisere procesworkflowet.

Effekt: Sparet tid, nemmere vidensdeling og et 
dramatisk forbedret fundament for vækst.

“NORRIQ Food integrerer alle  
vores processer, og sikrer, at vi kan 
håndtere en fortsat årlig vækst på 
minimum 10%”

Carsten Øvlisen, økonomi- og produktionsdirektør,  
Amanda Seafoods

”NORRIQ Food sparer os for store 
sporingsomkostninger, og baner  
vejen for, at vores virksomhed kan 
udvikle sig i årene fremover”

Martin Nielsen, driftschef, Gert Nielsen A/S

”NORRIQ Food binder hele vores  
virksomhed effektivt sammen. I dag 
ved vi præcis, hvem vi har leveret til, og 
hvilket parti en given vare stammer fra” 

Carl Højrup, økonomidirektør, Nordic Seafood

Gert Nielsen A/S fik 
færre omkostninger og 
flere vækstmuligheder
Udfordring: Et ældre ERPsystem og manglende in
tegration gjorde varesporing ekstra tidskrævende.

Løsning: Gert Nielsen A/S integrerede og automa
tiserede alle processer fra indkøb til produktion til 
salg og levering med NORRIQ Food.

Effekt: Gert Nielsen A/S fik skruet ned for sporings
omkostningerne og op for væksten.

Nordic Seafood  
integrerede sig til  
optimal sporing
Udfordring: En sammenlægning af tre virksom 
heder stillede nye krav til at få alle processer  
integreret på tværs af den nye organisation. 

Løsning: Nordic Seafood fik bl.a. varesporing,  
logistik og lager til at spille effektivt sammen  
med NORRIQ Food.

Effekt: Forbedret overblik over lager og leveringer, 
samt mulighed for hurtig tilbagekaldelse af varer, 
hvis det skulle blive nødvendigt.

NORRIQs løsning til fødevarebranchen, NORRIQ 
Food muliggør procesunderstøttelse og digital  
helhedstænkning, fordi alle funktioner på forhånd 
er opsat og integreret med dine behov og processer 
for øje. Integrationen sikrer, at alle løsningens funk
tioner kommunikerer indbyrdes, så din virksomhed 
nemt kan skabe automatiserede procesflows og  
vidensdeling på tværs af hele virksomheden. 

Kompleksitet gjort enkel
NORRIQ Food er baseret på best practise processer 
for fødevarebranchen, og er både økonomisk og nem 
at komme i gang med. Bygget på Microsoft Dynamics 
NAV, giver løsningen dig alle fordelene ved stan dard 
teknologi: Enkel implementering, brugervenlighed og 
billigere vedligeholdelse. NORRIQ Food er mo du lær, 
så du nemt kan optimere alle dele af din virksomhed 
– med frihed til at starte optime ringen der, hvor du 
høster værdien hurtigst. Start f.eks. med varesporing 
og produktion. Eller planlægning, kvalitetsstyring, 
logistik, salg/marketing eller ledelsesrapportering. 
NORRIQ Food optimerer dér, hvor det giver bedst 
mening for dig.

Født integreret 
Selv om løsningen er modulær, er de enkelte funk
tioner født integrerede, hvilket gør det muligt for din 
virksomhed at skyde succesfuld genvej til optimere
de, sammenhængende processer. Resultatet er eksem
pelvis, at det bliver nemt for lagerfolkene at plukke 
varer hurtigere og mere fejlfrit, fordi de får et samlet 
overblik over informationer om sporing, kvalitets
kontrol og logistik. I produktionen får de adgang til 
information om salg, lager og indkøb, der kan 
hjælpe med at optimere produktionskapaciteten. 

Skyd genvej til succes med  
sammenhængende processer
Udfordringerne i fødevarebranchen er komplekse, men løsningen er enkel. 
Den hedder NORRIQ Food, og gør det både nemt at optimere alle dele af 
din virksomhed, og starte der, hvor det giver bedst mening.

NORRIQ Food integrerer og automatiserer alle centrale processer i din fødevarevirksomhed. Dermed kan ledelse og medarbejdere arbejde mere  
sikkert, agilt og fejlfrit, så I styrker konkurrenceevnen i et marked med global konkurrence, magtfulde detailkæder og individuelle kundekrav. 

Administration Produktion  
og sporbarhed

Salg og marketing Planlægning

Læs mere om NORRIQ Food på norriq.dk/food

Sporbarhed

      
         Ruter Operationer 
             Arbejdscentre

              
               Laboratorie data

                     Kvalitetsdata 
                     og certifikater
   
                           Spild
  
     Shopfloor  
      Control

Produktudvikling

Forkalkulation

Indkøb og lager

Rammeordre

Ressourceplanlægning

Receptstyring

Behovsberegning

Marketing
Automation

Mobilt Salg

E-commerce
(B2B og B2C)

Kunde- og 
emnestyring

Forecast

Private
Lable

Anlægsaktiver Efterkalkulation

LønFinans

Dokumenthåndtering

Speditørintegrationer

Business 
Intelligence

Udløbsdatostyring
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VIL DU VIDERE?
Giv din fødevarevirksomhed endnu  
flere muskler med integrerede og  

intelligente processer. 
Læs mere her:  
norriq.dk/food

NORRIQ er et itkonsulenthus, der har et skarpt, 
strategisk fokus på målrettede, digitale løsninger til 
fødevareindustrien. Vi har dybt kendskab til din 
branches behov og best practises, og vi er eksperter 
i at løse særlige behov i fødevarebranchen, og samle 

alle virksomhedens forretningsprocesser på en enkel, 
integreret og intelligent platform. Vores løsninger og 
rådgivning hjælper i dag globale og danske fødevare
producenter og grossister inden for f.eks. fisk, kød, 
æg og drikkevarer med at forbedre fødevaresikker

heden, trimme logistikken, produktionen og distri
butionen, og optimere samarbejdsprocesserne  
– så deres indtjeningsmuligheder og profit øges.  

En partner, der er med dig hele vejen
NORRIQ er et af Danmarks største itkonsulenthuse, 
og blandt Microsofts vigtigste Business Partnere på 
Microsoft Dynamics. Vi har leveret løsninger til mere 
end 10.000 kunder i over 40 lande og beskæftiger 
over 300 medarbejdere. NORRIQ koncernen har 
kontorer i Danmark, Holland, UK, Tyskland, Belgien, 
Tunesien og Kina, og er repræsenteret i København, 
Odense, Kolding, Århus og Aalborg. 

360° kompetencer og services
Med 360° kompetencer og services behøver du kun 
én leverandør til det hele: Fra ITstrategi, forretnings
rådgivning, procesoptimering, over ERP, et bredt  
katalog af egenudviklede tillægsløsninger, BI, CRM, 
SharePoint, integration, Ecommerce, til mobilitet, 
outsourcing og hosting.

VIL DU VIDERE?
Har du spørgsmål, brug for en afklarende snak med 
en af vores eksperter, eller behov for et konkret bud 
på et projekt? Du er altid velkommen til at ringe til os.

RING TIL OS PÅ 70 20 12 12
Der tages forbehold for trykfejl.

NORRIQ  
– fødevareindustriens it-partner

DanÆg
Det Danske Spiritus 
Kompagni
Duvel
FF Skagen
Fynbo Foods
Hans Just

NORRIQ HAR HJULPET FØDEVAREVIRKSOMHEDER SOM BLANDT ANDRE:
Hedegaard Foods
Hansens Flødeis
Jacobsen Bakery
Kjærstrup
Launis
Mack
Merrild

Amanda Seafoods
Bisca
Carlsberg
Cafax
Castus
Chokolade Compagniet
DanHatch

Nakskov Mill Foods
Nordic Seafood
Orskov Foods A/S
Pernod Ricard
Polar Seafood
Royal Biscuit
SA FOOD

Slagterfirmaet Gert Nielsen
Sügro
The Whole Company
Trope


