Digitale waarborg voor hygiënekwaliteit
Dierplaagpreventie, -beheersing en -bestrijding
zijn essentiële voorwaarden voor een hoge
hygiënekwaliteit. Een continu aandachtspunt binnen elk voedselproducerend bedrijf. Een waterdicht controle- en rapportagesysteem is hierbij
van groot belang. Anticimex Benelux BV gebruikt
hiervoor een eigen automatiseringssysteem.

DIGITAAL REGISTREREN
Het handhaven van een gezond intern milieu kan zeer
gecompliceerd zijn. Hoe optimaliseer je bijvoorbeeld de
controlerondes op plaagdieren en hygiëne? Het nieuwe
digitale registratie- en rapportagesysteem genaamd 'Digimex' maakt de kwaliteitscontrole inzichtelijk en reproduceerbaar. Dit is van groot belang gezien de steeds scherpere regelgeving rond de producthygiëne in, onder andere,
de voedingsmiddelen- en agrarische branche.
Digi-mex is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring
van Anticimex met klanten uit uiteenlopende branches.
Als onderdeel van een doordacht dierplaagbeheersingssysteem waarbij scholing en preventie voorop staan, kan
een ondernemer met dit technische hulpmiddel per locatie of over alle vestigingen eenvoudig professionele en heldere inzichtelijke rapportages en analyses samenstellen
van de inspanningen op het gebied van dierplaagbeheersing en -bestrijding.

HOE WERKT HET
De standaard functionaliteit Digi-mex houdt in dat er een
digitaal logboek met historische gegevens wordt bijgehouden, er een plattegrond is van al le ruimtes binnen de vestiging(en) van de organisatie, de garantie op volledige
inspectieroutes door toekenning en koppeling van unieke
ID-nummers en een digitale handtekening. Onder andere
een grote nationale supermarktketen ziet de meerwaarde
hiervan in, en heeft recentelijk besloten Digi-mex te gaan
implementeren bij meer dan 300 vestigingen.

UNIEK CONTROLESYSTEEM
Digi-mex is geschikt voor alle vormen van dierplaagbeheersing. Het systeem wordt geheel toegespitst op de
eisen die specifiek gelden voor de betreffende organisatie.
In te bouwen applicaties zijn onder meer mogelijk voor
HACCP, AIB en de Genera! Food Law. Digi-mex is een absolute waarborg voor kwaliteit. Voor inspectierondes krijgen
de servicetechnici van Anticimex draadloos informatie
over de betreffende locatie, zoals plattegronden, overzichten van de uit te voeren werkzaamheden en de route langs
alle beheerspunten. Met behulp van een scanner en barcodes op beheerspunten kan in een inspectieronde geen
enkele stap worden overgeslagen. Alle benodigde gegevens
worden in de database opgeslagen. Zo is een ondernemer
door dit waterdichte systeem altijd verzekerd van optimale
kwa liteit en hygiëne waarborging.

WIE IS ANTICIMEX?
Het bedrijf Anticimex achter het Digi-mex systeem is opgericht in 1934 in Zweden. Van een bescheiden familiebedrijf is Anticimex uitgegroeid tot een multinational met
meer dan 1.400 werknemers en een omzet van 125 miljoen
euro. Anticimex is actief in Zweden, Finland, Denemarken,
Noorwegen, Duitsland en Nederland.
De bedrijfsnaam 'Anti Cimex' betekent letterlijk: 'tegen
wandluis'. Wandluizen veroorzaakten destijds veel overlast in Zweden. Anticimex ontwikkelde een uniek concept
om de overlast van wandluizen een halt toe te roepen.
Door de jaren heen heeft Anticimex zich naast ongediertebestrijding op meerdere gebieden verder ontwikkeld.
Vandaag de dag helpt Anticimex zowel bedrijven als particulieren bij het creëren van een gezonde en veilige interne
omgeving. Zo garandeert Anticimex de voedselveiligheid
bij voedselproductieprocessen, worden horecagelegenheden geadviseerd over hoe zich zo veel mogelijk tegen
bacteriën te beschermen, en wordt ongedierte voorkomen
in verschillende soorten gebouwen.
In branches waarin een hoge mate van hygiëne een must is,
zijn preventie én een gegarandeerde geautomatiseerde service zoals Digi-mex dé sleutel tot een schone leefomgeving.
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