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TRASABILITATE cu BARTENDER by EUROIMPACT
Etichetarea păstrează aprovizionarea globală cu alimente în siguranță
Grupuri industriale, agenții guvernamentale și companii din întreaga industrie
alimentară implementează rapid standarde pentru etichetarea produselor
alimentare și a trasabilității, cu obiectivele de consolidare a siguranței publice,
respectarea reglementărilor, aprovizionarea eficienței și a încrederii consumatorilor.
Aceste inițiative sunt conduse de preocupări reale, atât umane și comerciale. Numai în SUA,
mai mult de 128.000 de persoane sunt spitalizate în fiecare an, ca urmare a unei boli de
toxiinfecție alimentară, în conformitate cu Centrele SUA pentru Controlul Bolilor - 3.000 dintre ei
mor. Și 80% din întreprinderile mici și mijlocii eșuează în termen de trei ani de la retragerea
produsului din cauza pierderii vânzărilor, reputației și valorii de piață.
Etichetarea consecventă și urmărirea de-a lungul lanțului de aprovizionare abordează
aceste preocupări prin:
− Ajutarea organizațiilor să urmărească și să rezilieze epidemii de toxiinfecție alimentară,
boala și protecție împotriva contrafacerii și bioterorismului;
− Ajutarea consumatorilor să identifice produsele alimentare care au fost expuse la alergeni,
cum ar fi alunele sau produsele lactate, precum și produsele care sunt crescute în mod
durabil sau organic;
− Sprijinirea companiilor să izoleze punctele slabe și să îmbunătățească eficiența de-a lungul
lanțurilor de aprovizionare.
Dar cum fac cultivatorii, ambalatorii și producătorii să respecte cerințele de etichetare și de
urmărire, care diferă de la o țară la alta, în timp ce controlează simultan costurile și contribuie la
eficientizarea proceselor?
BarTender®: Inima soluțiilor de trasabilitate și etichetare.
BarTender® este software-ul cel mai de încredere din lume pentru proiectarea, tipărirea și
automatizarea producției de etichete, coduri de bare, etichete RFID și mai mult.
Utilizat de sute de mii de utilizatori din întreaga lume, BarTender vă oferă un control
centralizat și sigur al proceselor privind etichetarea produselor alimentare, sprijinind în același timp
mai multe familii de imprimante din întregul dumneavoastră lanț de aprovizionare.
Capacitatea BarTender de a se integra cu sisteme ERP, cum ar fi Oracle și SAP ajută
producătorii, procesatorii și comercianții cu amănuntul la îmbunătățirea managementul lanțului de
aprovizionare în timp ce se respectă cerințele de reglementare pentru interoperabilitatea businessto-business, comunicare și armonizarea datelor.
Și BarTender face ușoară crearea etichetelor care respectă reglementările de pe tot globul,
inclusiv PTI, în Statele Unite, iar cerințele de etichetare a alergenilor din Uniunea Europeană °
1169/2011 (Food Information to Consumers, FIC).
Fiecare ediție a BarTender include un șablon automatizat de etichetă PTI care dispune de
toate elementele mandatate de Walmart și alți retaileri. Eticheta este pre-formatată cu fonturi
corecte, coduri de bare GS1-128, toate cu dimensiunea și amplasamentul corect. Pe ecran,
solicitările asigură traseul pas cu pas pentru dezvoltarea ușoară și implementare.

Cititoare coduri de bare, terminale portabile, imprimante coduri bare şi carduri, consumabile.
Producător etichete autoadezive, tag-uri PVC/polietilenă

BarTender suportă toate sistemele moderne de scriere pentru a vă ajuta să adaptați
etichetele produselor dvs. la multitudinea limbilor din întreaga Uniune Europeană și din afara
acesteia.
Marca de conformitate PTI (Walmart)
Începând din noiembrie 2013, Walmart a început să accepte doar cazurile de produse
marcate cu etichete conforme PTI, formatate la standarde specifice Walmart.
BarTender include un șablon automatizat de etichetă PTI pentru a respecta specificațiile
Walmart. Eticheta BarTender Walmart este pre-formatată cu fonturi corecte, coduri de bare GS1128, toate cu dimensiunea și amplasamentul corect.
Organizații de siguranță a alimentelor și inițiative
Nu există nici o autoritate pentru protecția aprovizionării cu alimente la nivel mondial. În
schimb, există o colecție de industrii și organizații academice, inițiative de reglementare și politici
guvernamentale care creează un fel de rețea de siguranță alimentară la nivel mondial.
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PRODUCATOR etichete autoadezive, non adezive,tag-uri carton,PVC, PP, HGP
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