Студија на случај: Следливост на Свежата Храна
Имплементација на Следливост во AL SHAMS во Египет
Точната и навремета следливост на производите и
активностите во синџирот на снабдивање стана битен
факрот во бизнисот со храна и во земјоделството. Сè
повеќе, потрошувачите во многу делови од светот бараат
верификувани докази за следливост како битен
критериум
за
квалитетот
и
безбедноста
на
прехранбените производи. Најбигна карактеристика на
било кој следлив синџир на снабдување е способноста да
се направи следење наназад историјатот и конзинстенто
следење на физичките локации на производите во целиот
синџир на снабдување. За да се постигне тоа, точното
означување е есенцијално.

Цели и Задачи
GS1 Египет ѝ помогна на компанијата Al Shams Agro
Group да воведе автоматизиран систем за следливост кој
им овозможува да одговорат на секоја потреба и барање
за точна и брза следливост и контрола на квалитетот на
производите. Системот за следливост посветен на
безбедноста на храната, ги следи и влегува во трага на
сите свежи производи испорачани од страна на
пакувачките погони, сè до пристигнувањето на крајната
дестинација.

Вклучени партнери
Партнери на GS1 Egypt во проектот беа:
 Al Shams Agro Group е основана во 1993 година со
визија да биде пионер во египетската индустрија на
свежи производи. Иако компанијата се смета за мала
во големина, таа е црврсо фокусирана на воведување и
користење на најмодерните технологии на фармерско
производство и автоматизирани пакувачки капацитети
и остварување на компетитивна предност како
најдобар бренд на цитруси на Медитеранот.
(www.al-shams-group.com.eg)
 Египетскиот Центар за Следливост на АгроИндустриски Извозни Производи (Etrace) е заеднички
проект меѓу Организацијата за Индустриски развој на
Обединетите Нациии (UNIDO) и Египетското
Министерство за Трговија и Индустрија (MTI). Etrace
е фокусиран на подобрување на способноста на
Египетските фармери, одгледувачи и пакувачки
капацитети долж синџирот на вредности на хтаната, за
да се исполнат Европските и меѓународните стандарди
за квалитет, безбедност и следливост. Нивната задача е
да осигураат безбедност на производите за
конзумација и да обезбедат финансиска и техничка
помош за поддрка на агро-индустриските компании во
воведувањето и користењето на системи за
следливост, како и унапредување на нивната постојна
технологија и системи за управување и
сертифицирање на нивниот извоз.

Опис на работните процеси
Al Shams врши прием на свежите производи од нивните
сопствени фарми или од надворешни добавувачи. Сите
лотови
на
свежите
производи
се
уникатно
идентификувани со код на лотот. Уште еден уникатен
идентификатор се доделува, за да се добие следливост до
извотот на производот, без оглед дали потекнува од
екстерен добавувач или од сопствените фарми. Сите
информации кои се однесуваат на процесирањето и
подготовката на производите, како што се различните бечови третирани заедно, средствата за чистење и
подмачкување, податоците за квалитет и оценките,
материјалот за пакување, произведените количества – се
снимаат за време на секој производен циклус. Сите
индормации се линкиваат со секоја кутија произведени
производи и најпосле и со палетите испоралани до
клиентите ширум светот.

Имплементирани GS1 Стандарди
Глобалниот Стамарда за Следливост е основа врз која е
дизајниран системот и детерминирани потребните
податови за секој учесник во процесот на следливост,
GTIN за финалните потрошувачки пакувања, GLN за
фармите добавувачите и на сопствените фарми, SSCC за
идентификација на палетите, GS1-128 за етикетите кои
содржат беч број, рок на траење, дата на жетва/берба,
сериски број на кутијата и идентификација на производот.

Бенефити и постигнати резултати
 Зајакнување на позицијата на Al Shams competitive како
еден од најголемите производители на Цитрусно овошје
на во целиот Медитерански регион.
 Зголемено задоволство кај купувачите и намален број
на рекламации за повеќе од 75%
 Целосна усогласенот со барањата на Егиетската
Агенција за Следливост (E-trace), барањата на ЕУ и
други меѓународни регулаторни барања и барања на
купувачите и потрошувачите на сите пазари,
благодарејќи на GS1 стандардите.
 Автоматизација на водење на оперативните работни
днецници, извештаите за залихите, извештаите за за
продуктивноста на работната сила и планирање на
производството и логистичките операции итн.
 Засилување на воведување и спроведување на FIFO
правилото во складиштата и дистрибитивните центри
преку системско доделување на идентификациски
обележја на палетите кои треба да бидат испорачани
водејќки се спрема намаленото поминување на
трајноста/расипување. Поврат на инвестициите се
постигна во првите две извозни сезони.
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Наредни Чекори
Al Shams Agro Group ќе работи на воспоставување на
безбедност на сета храна која тие ја произведуваат и на
сертификација на квалитетот преку истиот систем
преку кои и ќе го замени нивниот систем на
управување со квалитетот и следливоста базиран на
хартија. Ова на Al Shams ќе им донесе уште повеќе
бенефити во однос на заштедите и намалувањето на
трошоците и добивање на сегогаш навремени податоци
во нивниот систем.

За GS1 Следливоста
The GS1 Traceability solution provides a powerful tool kit
for implementing traceability in the синџир на
снабдување based on the GS1 System of standards.

GS1 Глобалниот Стандард за Следливост (GS1 Global
Traceability Standard - GTS) претставува стандард за
одвивање на процесите кој ги ја дефинира следливоста
на бизнис процесите и минимално потребните барања
кои треба да се исполнат за да се оствари независност
на системите за следливост од технологијата. Ова им
овозможува на компаниите да спроведат следење и
влегување во трага на производите во текот на
движењето дож целиот синџир на снабдување и во
секоја негова точка, без оглед на алатките или
јазичните подесувања на системите на сите учесници
во процесите во синџирот на снабдување.
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