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Voldoen aan uitdagende vereisten            

De food industrie is volop in beweging. De 

behoefte aan efficiencyverbeteringen groeit in 

deze competitieve markt. Tegelijkertijd is er een 

roep om transparante werkwijzen over de gehele 

keten, evenals de behoefte aan heldere etiketten 

en aanduidingen. De druk voor deze transparantie 

komt zowel vanuit de consument als vanuit striktere 

wet- en regelgeving. Hoe gaat u om met deze 

complexiteit en uitdagingen, uniek voor de food 

industrie?

Toegespitst op food, gebaseerd op SAP 

it.food is gebaseerd op SAP en dekt alle standaard 

financiële, commerciële en logistieke processen 

probleemloos af. De rijke standaard functionaliteit 

is aangevuld met branchespecifieke processen.  

Van inkoop, planning, productie, verkoop, handel, 

aansturing tot kwaliteitsbeheersing van de totale 

keten.

it.food is gebaseerd op het nieuwste SAP S/4HANA 

platform. Dit biedt de voordelen van een zeer 

krachtige database, voor real-time inzicht tot op 

transactieniveau en ‘big data’ analyses.  

Ook biedt het overzichtelijke cockpits en 

geïntegreerde workflows. De aanpasbare schermen 

en apps werken daarbij ook op telefoon en tablets. 

De samenwerking met partners in de keten, zoals 

toeleveranciers, ompakkers, vervoerders en klanten, 

is bovendien makkelijker door de open technologie 

standaarden.

Hoge kwaliteitsniveaus behalen  

met minder inspanning en risico

it.food is als template gebaseerd op best practices. 

Meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis 

van de voedingsindustrie liggen ten grondslag aan 

dit voorgeconfigureerde SAP-systeem. Het biedt 

ondersteuning aan alle processen die horen bij food 

en bevat een voorbeeld bedrijfsinrichting die het 

mogelijk maakt om snel uw processen na te spelen. 

Dit stelt uw mensen in staat beter mee te denken 

over de inrichting van uw specifieke oplossing. 

Daarnaast is er een krachtige project implementatie 

methode ontwikkeld inclusief documentatie die 

gebaseerd is op GAMP5. 

Het voordeel van it.food is dat u het wiel niet 

opnieuw hoeft uit te vinden en al meteen kosten 

bespaart.

De juiste formule  
voor uw food uitdagingen  

it.food for the food industry 

It.food is een uiterst stabiel platform dat het  
fundament vormt voor de verdere groei en ontwikkeling  

van uw organisatie.

100%
voldoen aan 
alle wettelijk 
vereisten



Productie 
n Multiple batch karakteristieken

n Flexibele routing  

n Registratie op transactieniveau in stuks en kilo’s

n Eenvoudige en efficiënte verkoop- en productieplanning die effectief  
reageert op veranderende behoeftes

n Productiecockpit met weeg- en gevaarlijke goederen integratie



Order Management en Pricing 
n Sales Order Management

n Fulfilment

n Advanced Pricing Schedules 

n Rebates en accruals



Supply Chain Management 
n Voorraadbeheer en planning tot en met verpakkingsniveau

n Ingrediënten declaratie

n Etikettering  

n Real-time inzichten in het proces van goederen ontvangst tot aan vrijgave eindproduct

n Track & Trace van Batches en Serialized items door de keten heen

n Managen van co-products en by-products

n Barcode – en Scanner management, pick strategieën, handling units

n Managen van emballage 



Wij bieden alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

itelligence ondersteunt u met een geïntegreerde bedrijfsoplossing die belangrijke 

industriële en geavanceerde technologische mogelijkheden biedt, waaronder:

Compliance 
n Onze oplossing helpt u om te voldoen aan alle wettelijke vereisten en 

richtlijnen, zoals ISO/IEC 9001, FDA, GxP, HCCP, Verordening 178/2002 (EG), 
1169/2002 (EG), 1935/2004 (EG), Warenwet, Fytosanitaire richtlijnen (EU, 
NVWA, COKZ), RASFF en de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen volgens EU 
richtlijn 94/62   

n Leveranciers audits

n Projectmethodologie en documentatie (Gestandaardiseerd Proces Model, URS, 
Test Scripts etc.) ter ondersteuning van een gevalideerde ERP-implementatie



Kwaliteitscontrole
n Geïntegreerd kwaliteitsmanagement met uitgebreide LIMS-functionaliteit

n Automatisch afdrukken van kwaliteitscertificaten

n Kalibratie

n Stabiliteitsstudies

n Uitgebreid Batch Beheer

n Cold Chain Management



Research & Development
n Formulebeheer voor productontwikkeling en productie (‘slimme recepturen’)

n Productontwikkelingsproces, inclusief sampling, controlling en projectbeheer



Planning
n Lange- en korte termijn planning (met evt. koppeling aan Trade Promotie 

Management applicatie)

n Activiteiten management 

n ATP planning – Tekort / Overschot

n Gedetailleerde Material Requirements Planning

n Gedetailleerde Scheduling
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Klaar om uw bedrijf en SAP Investering 

wereldwijd te ondersteunen 

Met it.food kunt u klein beginnen, met SAP-

kernfunctionaliteiten en een systeem dat mee evolueert 

met uw organisatie. Of u kiest vanaf de start voor een 

wereldwijde implementatie met volledige scope. Onze 

modulaire oplossing is flexibel en schaalbaar: aan u de 

keuze!

SAP biedt ook het platform om de nieuwste 

technologieën te integreren in uw proces zoals IoT, 

Blockchain, Artificial Itelligence, Machine Learning  

en meer.

Of uw toekomstig IT-landschap on-premise zal 

zijn, cloud, of een combinatie van beide, itelligence 

heeft wereldwijde expertise en keuze in services en 

deployment opties - inclusief hosting en applicatie 

managementdiensten. 

Met meer dan 25 jaar ervaring binnen de food 

industrie, bieden wij bewezen kennis en een 

geïntegreerde oplossing die u real-time inzicht 

geeft in uw processen en u in staat stelt om  

kansen en mogelijkheden om te zetten in harde 

bedrijfsresultaten. 
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Compliance en flexibiliteit zijn 
cruciaal voor een succesvolle  
ERP-implementatie in food.


