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Naar één DigiTAAL voor de AGF

Stichting “Platform AGF Keteninformatie”

Waarom één DigiTAAL?
Wat zit er in deze salade? Waar is deze komkommer
geteeld? Staat de juiste informatie op het etiket?
Waarvoor is het product gecertificeerd?
Klanten en consumenten eisen
correcte productinformatie. Het
produceren en verhandelen van
groente- en fruitproducten kan
tegenwoordig niet meer zonder
betrouwbare en actuele informatie.
Ieder AGF-bedrijf wordt steeds
meer data-gedreven.

Uw productinformatie is dus net zo belangrijk
als uw productkwaliteit.
Daarom werkt GroentenFruit Huis met Frug I Com voor en
met u aan de internationale standaardisering van data in
de AGF-sector.

Wie zorgt voor uw
identificatiestandaarden?

Alles hangt af van juiste
identificaties in de AGF-keten

GS1 zorgt, als onafhankelijke partij, wereldwijd voor
gelijke afspraken over het (internationaal) vastleggen
en uitwisselen van identificatie-informatie:

Handelspartners, klanten, certificerende instellingen,
het KCB en overheidsinstanties willen weten:

•
•
•

over locaties (GLN-adrescode)
over producten (GTIN- & GPC codes)
over verzendeenheden (SSCC-labelcodes)

Een GS1-code kunt u vertalen naar een symbool, zoals
de welbekende barcode, GS1 DataMatrix of een GS1
QR-code.
Frug I Com werkt hierin dagelijks samen met de
sector en GS1 Nederland om deze voor de AGF-sector
bruikbaar te maken.

•

Wie is er verantwoordelijk voor bepaalde handelingen
binnen de keten?

•

Op welke plek vindt een handeling plaats: akker, kas,
verpakkingsstation, distributiecentrum, laadplatform?

Betekenis standaarden
Global Location Number - GLN
Met de GLN GS1-adrescode
beschikken bedrijven over een
internationale standaard voor
het identificeren van locaties,
uitwisselbaar in de hele keten.

Global Product Classification - GPC
Met deze internationale productclassificatie voor AGF-producten zorgt
u voor een eenduidige weergave van de
bestelgroepen waarbinnen uw AGFproducten vallen.

Global Trade Item Number - GTIN
Dit wereldwijde artikelidentificatienummer zorgt voor de duidelijke,

Serial Shipping Container Code - SSCC
Hiermee identificeert u elke logistieke eenheid met een
uniek serienummer. Met het GS1 label kunt u nu
logistieke eenheden zodanig identificeren, zodat u ze
door de hele keten kunt volgen en terugvinden.

wereldwijd unieke identificatie
van artikelen, verkoop- en
handelseenheden, maar tevens
ook van diensten. Het maakt
geautomatiseerde registratie mogelijk
van oogst tot kassa, bijvoorbeeld via

Meer informatie op www.frugicom.nl

het scannen van streepjescodes.

Uw internationale voorvechter
Frug I Com werkt intensief samen met internationale
retailers, overheid, teelt en handel om te komen tot
bruikbare informatiestandaarden voor de AGF-sector.
Dit gebeurt o.a. met Duitse retailers in de GS1 Germany
F&V group, alle ketenpartners in Europa binnen GS1
in Europe Fruit & Vegetables, RVO en de International
Federation for Produce Standards (IFPS).

Wereldwijde voorsprong door
internationale digitalisering
•

kansen voor bedrijven om onze positie als wereldspeler
in de AGF uit te bouwen.

•

Het beschikbaar stellen van juiste en volledige
artikelgegevens conform GS1 standaarden is van steeds

Frug I Com werkt ook aan de verdere optimalisatie van
informatie-uitwisseling tussen teelt, handel en retail.

groter belang om Europese retailers te beleveren.

•
Door de vraag van
consumenten, retailers
en overheden worden
ketens steeds digitaler.
Nieuwe ontwikkelingen
als Blockchain versnellen
dit proces en maken
informatiestandaardisatie
steeds noodzakelijker.

De ontwikkeling van internationale digitalisering biedt

Datakwaliteit stelt de nodige uitdagingen om
internationaal wereldspeler te blijven.

Duurzame bedrijfsvoering

Digitalisering & Duurzaamheid

Frug I Com helpt bij een duurzame bedrijfsvoering door:

•

Aanvraag van een locatiecodering (GLN): neem een
Frug I Com Service Pack Basic.

•

Uitwisseling van productinformatie op basis van
productcoderingen (GPC/GTIN) en teelt- en

De data van toeleveranciers en afnemers zijn
cruciaal om transparantie in de keten te kunnen
waarborgen.

•

van online verkoop ook online beschikbaar moet zijn

labberichten (eLAB, eCROP).

•

Berichtenuitwisseling in de keten tussen teelt, handel,

EU-wetgeving schrijft voor dat etiketinformatie in geval
voor consumenten.

•

Hierdoor wordt de consument correct geïnformeerd
over voedingswaarde, allergenen, land van oorsprong,

retail en overheden.

teeltwijze etc.

•

Kortom: het verstrekken van betrouwbare
productdata is uw “licence to deliver”!

Neem contact op met de Frug I Com Support Desk
registratie@frugicom.nl

Gezonde levensstijl vraagt
uniforme productdata
Consumenten streven steeds meer naar een gezonde
levensstijl. Ze zijn steeds meer geïnteresseerd in
zaken als biologisch geteeld, inhoudsstoffen, land van
oorsprong, allergenen en sociale certificeringen.
Met correcte data heb je dus een streepje voor bij de
consument.
Frug I Com helpt AGF-bedrijven met het op orde krijgen
van deze informatie, o.a. door ondersteuning bij het
GS1 programma DatakwaliTijd 2.0.

Aan de slag met
DatakwaliTijd 2.0
voor de AGF
Handboek voor een snelle en succesvolle
implementatie van correcte, complete
en up-to-date artikelgegevens.

Waarom zorgen voor 100%
datakwaliteit?
1. Klanten en consumenten eisen goede
productinformatie

•
•

Datakwaliteit is steeds vaker een voorwaarde om te leveren.
Transparantie is de norm: wat zit erin en waar is het
product geteeld?

2. Etiketinformatie gaat rechtstreeks online

•
•
•

Is wettelijk verplicht.
Zonder (goede) informatie kiest de consument anders.
Verkeerde data heeft een hoog afbreukrisico voor uw merk.

3. Soepele logistieke processen

Handboek aanvragen:
datakwaliteit@frugicom.nl

•
•

Noodzaak voor efficiënte logistieke, bestel- en leverprocessen.
Voorwaarde voor geautomatiseerde distributiecentra.

10 TIPS VOOR

100% DATAKWALITEIT

Zorg dat datakwaliteit op de agenda staat van het

Weet welke mogelijkheden voor vrijstelling op

management in uw organisatie.

controles er bestaan. Dit bespaart tijd en geld.

Besteed tijd aan het beheren van artikeldata.

Voer alle wijzigingen in een GTIN in één keer door
en vergeet niet om die wijzigingen vrij te geven.

Gebruik het handboek “Aan de Slag met
DatakwaliTijd 2.0 in de AGF”.

Identificeer 1 basisartikel als referentie voor
vergelijkbare artikelen.

Voer alleen etiketinformatie in die ook daadwerkelijk
op de verpakking van het product staat.

Gebruik voor elke teler, verpakker, handelaar en
logistiek dienstverlener de locatiecodering (GLN).

Verdiep u in het GS1 DatakwaliTijd 2.0 programma
en bereid uw processen hierop voor.

Neem de productclassificatie (GPC) op in uw
artikelbestand.

Speciaal voor u: concrete
implementatiehandleidingen op
het gebied van keteninformatie
en datakwaliteit

AAN DE SLAG!
Ga vandaag nog aan de slag met identificatie:

•

De identificatie van de locaties waar u actief bent
middels de wereldwijd unieke Global Location
Number (GLN)-coderingen van GS1.

•

Het gebruik van de GS1 Global Product
Classification (GPC) binnen uw bedrijf.

•

Het gebruik van het standaard teeltbericht (eCROP)
en laboratoriumberichten (eLAB) etc.

•

Het gebruik van wereldwijde artikelidentificatienummers binnen uw bedrijf.

Download op www.frugicom.nl of vraag
aan via registratie@frugicom.nl

Komt u hier niet uit? Frug I Com helpt u graag!

AAN DE SLAG!
Ga vandaag nog aan de slag met uw Datakwaliteit:

Op weg naar
Digitale Transformatie in AGF

•

Analyseer uw huidige masterdata en stel uw gewenste
nieuwe situatie vast: neem hierin uw ambities met verdere
digitalisering, mechanisering en robotisering mee.

•

Analyseer de gegevens over uw producten die zijn
vastgelegd.

•

Zorg voor een goede en structurele inrichting van uw
master data-omgeving.

•

Ontwikkel werkbare procedures voor uw masterdatamanagement.

•

Organiseer de implementatie van het GS1 programma
DatakwaliTijd 2.0 en zorg voor een goede begeleiding.

•

Plan een jaarlijkse check van uw masterdata voor een
structurele controle en verbetering.
Komt u hier niet uit? Frug I Com helpt u graag.

CONTACT
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Louis Pasteurlaan 6
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