Veilig en nauwkeurig meten (°C)
en monitoren van voedsel met de
Sitex Foodsafe App
GEEN PAPIERWERK EN
TIJDVERSPILLING MEER!!

Herkent u deze problemen?
• Veel papierwerk bij temperatuurmetingen bij voedsel en maaltijd bereiding.

• Het archiveren van alle metingen gebeurt
niet op een wenselijke manier.

• Medewerkers die verkeerd, onnauwkeurig
of helemaal niet meten.

• De voedselwaren autoriteit die weleens
kritiek heeft op de werkwijze van de
metingen in het kader van voedselveiligheid.

• Zijn de gemeten temperaturen volgens de
HACCP normen.
• Geen juiste inzicht of het voedsel binnen
de gestelde tijd is uitgedeeld.
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• Het bijhouden van alle relevante gegevens
tijdrovend is.
• Het bewaken van producten op houdbaarheid m.n. bij de huiswinkel en
restaurant.
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Wat levert de Sitex Foodsafe App u op?
Geen papieren gegevens meer door
automatische online opslag in database.
Medewerker meldt zich door een code invoer
en kan nu herkent worden.
Producten kunnen naast de naam ook
voorzien zijn van een foto.

De Voedselwaren autoriteit vindt de APP zeer
nuttig. Wel wil men weten van voor acties er
zijn genomen bij een alarm. De APP beschikt
over een log waarbij notities kunnen worden
opgenomen bij een alarmmelding.
Tijdbesparend door uitsluitend te meten.

Per product is er een boven,- en onder
alarmgrens instelbaar. Meting is volgens de
HACCP norm.
Alarmeert wanneer het voedsel niet binnen
de ingestelde tijd is uitgedeeld.
Geen archiveringsproblemen meer. De
gehele database is direct opvraagbaar van
totaaloverzicht tot details.

Dagelijkse rapportage van metingen met alarmeringen en eventueel uit te zetten acties.
Gebruiksvriendelijk interface waarbij de
gegevensverwerking en analyse geen belasting vergt van de gebruiker, dus kosten- en
tijdbesparing.
Bewaking en alarmering van producten op
houdbaarheid middels THT-invoer.

De APP is zelf in te richten door de gebruiker.
U bepaald zelf de diepgang van de meetmomenten en producten.
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Start vandaag nog met Foodsafe!
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers en ontdek wat
Sitex voor uw bedrijfsrestaurant of keuken kan betekenen. Bel ons op 020-691 27 38, kijk
op www.foodsafe.nl of stuur een mail naar info@sitexelectronics.com.
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