
NAAR TAFEL
VAN TELER
DE MEERWAARDE VAN VOEDSEL TRACEABILITY 

EEN SCHAT AAN INFORMATIE
Er zit een schat aan informatie in elke aardappel. De teler of verwerker:

KRIJGT
waardevolle informatie over de kwaliteit van 
elke afzonderlijke batch van zijn product.

GEEFT
consumenten informatie over de herkomst en 
de route die de aardappel heeft afgelegd voordat 
die op het bord belandde.

TRACKING SOFTWARE
Met behulp van een krachtige zoekmachine die unieke codes gebruikt, worden 
product- en distributiebatches geidentificeert. Hiermee krijgt - en houdt - 
iedereen - van teler tot consument - op elk moment inzicht in de gehele keten.

RESULTAAT
Inzicht Efficiëntie Voedselkwaliteit

VOORDELEN
A. Importeer data van alle typen bronnen

B. Voorspel de toekomstige opbrengst op basis van historische gegevens

C. Analyseer de productie- en distributieketen in realtime

D. Toon de geschiedenis van meerdere batches in één rapport

E. Maak het eenvoudiger om batches van slechte kwaliteit te 

    identificeren en terug te halen

F. Geef consumenten inzicht in waar hun eten vandaan komt

EEN INZICHTELIJKE KETEN
Voedsel traceability maakt het mogelijk de volledige productieketen te 
analyseren. Door realtime informatie uit de gehele keten bij elkaar te brengen 
ontstaat een krachtige set aan data waarop oneindig veel analyses mogelijk zijn. 
Teeltvoorspellingen op basis van bodemgesteldheid en irrigatie behoren 
hierdoor tot de mogelijkheden.  

Hoe zorgt u als onderneming voor de meerwaarde 
om in deze dynamische markt te opereren??
www.itelligencegroup.com

DE CONSUMENT WEET WAT ‘IE EET
De meerwaarde van deze traceability is dat het voedsel-
producenten en -consumenten dichter bij elkaar brengt. 
Via een scanbare code op de verpakking, ziet de consument 
de weg die de aardappel heeft afgelegd: welk stukje land bij 
welke teler. Dit alles past perfect in de huidige wens om te 
weten waar eten vandaan komt. 

EEN INZICHTELIJKE VOEDSELKETEN
VALT IN DE SMAAK!

(TOEKOMSTIGE) REGELGEVING
Vooralsnog is het een pré dat consumenten volledig inzicht krijgen in de 
voedselproductieketen, maar het zal niet lang duren voordat dit wettelijk 
verplicht wordt. (Internationale) wetgeving eist meer en meer transparantie 
van voedselproducenten. Voedsel traceability vereenvoudigt het voldoen aan
toekomstige regelgeving. 
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