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Frug I Com – een initiatief van FrugiVenta, DPA, en
Productschap Tuinbouw - is een uniek platform van de
Nederlandse AGF-keten met als doel het optimaliseren
van de bedrijfsprocessen door het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de schakels. AGF staat
voor (consumptie-Aardappelen, Groente en Fruit.
Door een uniforme wijze van identiﬁceren samen met
het gebruik van elektronische berichten kan informatie
optimaal benut worden voor o.a. orderhandling, tracing,
logistics en quality. Dit alles met als resultaat: een snelle, efﬁciënte en toegankelijke keten waar minder fouten
gemaakt worden, die voldoet aan wet- & regelgeving en
de consumentenwens op elk moment over vers product
van uitstekende kwaliteit te beschikken.

Bedrijven in AGF-sector kunnen bij de Frug I Com Support
Desk terecht voor vragen over:
- Unieke en uniforme codering van artikelen en locaties
- Product Classiﬁcatie
- Digitale standaarden voor Order, Verzenden, Factuur,
Teelt, Client Export
- Palletlabels
- Advies en Ondersteuning bij implementatie van de
standaarden
- Training en Presentaties
Een andere taak van Frug I Com is het behartigen van de
belangen van de Nederlandse AGF-bedrijven in de internationale platforms van Global GAP, Freshfel en IFPS. De
International Federation of Produce Standards (IFPS) voorziet in een internationaal platform voor de productiesectoren, waar onderwerpen naar voren worden gebracht die
internationale harmonisatie of standaardisatie vereisen.
Tevens vormt de groep het eerste verenigd orgaan van
nationale organisaties met een directe vertegenwoordiging van de verschillende afgevaardigden.
Frugicom werkt als vertegenwoordiger van de AGF-sector
binnen Tuinbouw Digitaal samen met de standaardisatieorganisaties Florecom (sierteelt) en EdiBulb (bollen).

De Frug I com Support Desk beschikt over de deskundigheid om bedrijven in de AGF te ondersteunen bij het
inrichten van een informatie-uitwisselingssysteem op
basis van de GS1 Standaarden. GS1 is meer dan 30 jaar
de drijvende kracht achter de realisatie van verbeteringen
in de keten in de vorm van informatiestandaarden. Met
en voor het bedrijfsleven maakt Frug I Com, ondersteund
door GS1, afspraken en vertaalt deze naar concrete oplossingen (standaard richtlijnen) voor de bedrijfsprocessen
in de AGF-keten.

Thema Standaardisatie van keteninformatie
8

@gro-Informatica

april 2011

