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Revolutionair online HACCP
codeersysteem van Info Food Stickers
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Online-Lbrengt rust in de keuken

O

p zaterdag 13 december is dan eindelijk die zoveel
besproken Allergenenwetgeving van kracht gegaan.
Dat betekent dat alle aansprakelijkheid met
betrekking tot voedselintolerantie en –allergie vanaf nu
volledig bij de horecaondernemer ligt. Hoe kunt u nu op
efficiënte wijze monitoren in welk product u of één van uw
medewerkers ei, vis, sulfiet, pinda of een ander allergeen
verwerkt heeft? Geen nood: Info Foodstickers is met het
innovatieve HACCP codeersysteem tot de perfecte oplossing
gekomen.

De afgelopen tien jaar heeft Info Foodstickers zich
bezig gehouden met het ontwerpen en leveren van de
beste HACCP stickers waarbij de nadruk steeds lag
op efficiency en kosten effectiviteit. Dit resulteerde in
het PictogramSticker4All programma dat bestaat uit 2
gepatenteerde stickers die alle behoeften in de keuken
dekken. Info Foodstickers heeft echter niet stilgezeten
en heeft inmiddels het unieke HACCP codeersysteem
geautomatiseerd. Schrijven in de keuken is hiermee
voorgoed verleden tijd geworden. Dat werd tijd!

Van schrijven naar printen

Met het revolutionaire online HACCP codeersysteem
heeft u de oplossing in handen om ruimschoots te
voldoen aan de aangescherpte codeer eisen van de
Europese en nationale wetgeving. In een online
omgeving kunt u eenvoudig de productnaam, de
uiterste gebruiksdatum, iconen van allergenen en alle
andere voor uw bedrijf van belang zijnde informatie
in de vorm van pictogrammen invoeren. U hoeft
vervolgens alleen nog maar een printopdracht te
geven en uw stickers worden geprint op A4 vellen
of op losse stickers in elke willekeurig formaat op
elke label printer. Op elk moment kunt u wijzigingen
aanbrengen in de informatie die u op de stickers
wilt zien. De voorbedrukte stickers zijn warmte- en
koude resistent, bestand tegen condens terugslag

met een bij 80˚C oplosbare lijm .
U bespaart niet alleen tijd en geld
met dit fantastische systeem, u
voldoet ook moeiteloos aan de
Allergenenwetgeving.
Wat hebt u nodig? Niet veel.
U kunt gratis gebruik maken
van de online omgeving van
Online labelling zolang u de
stickers van Info Foodstickers
afneemt. Inloggen doet u met een
wachtwoord. Voor de rest maakt
u gebruik van uw computer
en een printer, en eventueel
een labelprinter voor de losse
stickers. Dat is het eigenlijk wel
zo’n beetje.
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