
IT MULIGHEDER 
I FØDEVARE-
InDUsTRIEn

OVERVEJER DU nY IT LØsnInG?
Når virksomhedens IT system ikke længere er tids-
svarende er der overvejelser, der skal foretages, inden 
man træffer sit valg, så det træffes på det bedst 
mulige grundlag. 
Kan det nuværende system opgraderes og udbygges, så 
det er tidssvarende eller skal der ny IT løsning til.
På markedet findes der i dag et utal af forskellige 
løsninger, men hvad er det for en løsning, der passer 
bedst til min virksomhed.
Kom og få svar, inspiration og ny viden til at træffe det 
bedst mulige valg til din virksomhed.

ET VELETAbLERET InTEGRERET 
ØkOnOMIsYsTEM GIVER bL.A. 
DIn VIRksOMHED MULIGHED 
FOR:
•	 E-mail afsendelse af dokumenter til kunder og 

leverandører (tilbud, fakturaer etc.)
•	 Registrering af reklamationer
•	 Labelløsninger – eget design, flere sprog, 

stregkoder m.m.
•	 For- og efterkalkulation af salgsordre
•	 Lagerstyring
•	 Sporbarhed
•	 Kvalitetssikring
•	 Samspil med andre systemer
•	 Nøgletal
•	 Rapportering
•	 Tidsregistrering i produktion
•	 Print af følgeseddel og fragtbreve

Få SVAR PÅ:
•	 Er dit IT system fremtidssikret?
•	 Hvad skal virksomheden afklare inden valg af IT 

løsninger?
•	 Kan du dokumentere sporbarhed?
•	 Kan du trække de data du har brug for?
•	 Hvilke krav skal du stille til dit IT system?
•	 Hosted eller ikke hosted løsning?
•	
•	

10. september 2014

HVILkEn IT-LØsnInG 
skAL JEG VæLGE?



InDLæGsHOLDERE:

Det er nORRIQs målsætning at dække kundernes voksende 
behov for 360° Microsoft-løsninger baseret på en tæt 
integration af det centrale ERP-system og omkringliggende 
systemer. NORRIQ tilbyder endvidere de nødvendige 
drifts- og vedligeholdelsesydelser i form af løbende service, 
sikkerhed og hosting.
Udover Danmark er NORRIQ også etableret med kontorer i 
Holland, Tyskland, Belgien og Tunesien. 

AccURATEcH er en softwarevirksomhed, som har 
specialiseret sig inden for fødevareproduktion. Vi tilbyder 
kundetilpassede softwareløsninger og har stor ekspertise 
indenfor produktionsregistreringer, sporbarhed, kvalitetssikring, 
processikring, driftsopfølgning, etikettering, vejning, dataop-
samling og integration til andre systemer.  Vores succeskriterier 
er, at vi tilpasser vores produkter til kundens ønsker og processer, 
samt at vi er en meget fleksibel og innovativ samarbejdspartner.

DYnALOGIc A/s er leverandør af IT systemer (ERP) til et 
bredt udsnit af danske virksomheder og brancher. Vores primære 
fokus er systemer indenfor produktion, handel og logistik, og vi 
er specialister i at integrere de forskellige IT systemer der findes 
i en virksomhed.

HYTTELs RØGERI Virksomheden er i dag en moderne 
industri, der bygger på stolte røge traditioner gennem 3 
generationer. Høj kvalitet er nøgleordet for alt hvad virksomheden 
står for. Mere end 75% af produktionen eksporteres til kræsne 
kunder i Europa.

sIF er et fælles sporbarhedssystem for hele den danske fiske-
branche fra fiskefartøj til detailled og administreres af Danmarks 
Fiskeriforening. Systemet hjælper virksomhederne i hele kæden 
med at overholde lovkravene så enkelt og billigs som muligt.

PROGRAM:

Kl. 13.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn

Kl. 13.10 Introduktion til nORRIQ v/Jan Holt  
 Jakobsen, Markedschef Food &  
 Production

Kl. 13.30 NORRIQ Food v/Bjørn Buus, Product  
 Manager, fødevareløsningen
 Løsninger og ydelser til    
 fødevarevirksomheder:
 · ERP-system
 · CRM system
 · Business Intelligence

Kl. 13.45 Introduktion til Accuratech v. Benny  
 Filtenborg, direktør og Henrik Brosbøl,  
 Key Account Manager 
 Automatisering af sporbarhed og  
 produktionsnøgletal:  
 · Shopfloor Management Suite 
 · Kundetilpassede og papirløse løsninger
 · Automatisering af arbejdet med bl.a.  
  sporbarhed og produktionsnøgletal

Kl. 14.20 Introduktion til Dynalogic v. Bo  
 Schrøder, adm. Direktør. 
 Hvilke overvejelser man bør gøre når  
 man vælger IT-systemer: 
 · Hvordan sikrer man, at forskellige  
  systemer fungerer? 
 · Hvordan etablerer man et  
  sammenhængende system m.m.? 
 · FishManager  - data og  
  kommunikation til dine eksterne  
  partnere

Kl. 14.55 PAUSE

 
Kl. 15.15 Hyttels Røgeri, v/direktør og ejer Poul  
 Jørgensen – hvordan og hvorfor jeg fik  
 lavet mit eget IT system i produktionen.

Kl. 15.35 Introduktion til sIF v/ Ole Helledie,  
 Kommunikations- og projektansvarlig 
 · Hvad er SIF?
 · Hvad kan jeg bruge det til? 
 · Hvordan kommer jeg i gang?

Kl. 15.55 Opsamling – NEXT STEP (ALLE)
 

kIck-OFF MØDE 
OnsDAG DEn 10. sEPTEMbER 2014
kL: 13.00-16.15

MØDEsTED:
NOVI Science Park
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

TILMELDInG TIL:
Mail: info@njfe.dk
Telefon: 72 44 44 12

Sidste frist for tilmelding: Mandag den 8. september 
2014.

Det er GRATIs at deltage på dette introduktionsmøde.

PROcEssEn
1. Valuestream mapping
2. Fælles behov analyse
3. Udarbejdelse af tilbud
4. Fælles gennemgang
5. Tilpasning af behovet


