
Et smart audit- og 
coachingsystem til at 
skabe sikkerhed i din 
fødevarevirksomhed 

HVORFOR VÆLGE BUREAU VERITAS?

EN VERDENSLEDER DER KOMBINERER GLOBALT NETVÆRK MED 
LOKALKENDSKAB 

Bureau Veritas er en af verdens førende inden for laboratorietests, inspektioner og certificeringsydelser. 
Virksomheden blev etableret i 1828 og har mere end 75.000 medarbejdere fordelt på cirka 1400 kontorer og 
laboratorier placeret over hele kloden. Bureau Veritas hjælper sine mere end 400.000 kunder med at forbedre deres 
ydeevne ved at tilbyde serviceydelser og innovative løsninger. Vi sikrer, at deres aktiver, produkter, 
infrastruktur og processer opfylder standarder og forskrifter, hvad angår kvalitet, integritet, sundhed og 
sikkerhed, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed. 

Bureau Veritas' højt kvalificerede fagfolk er dedikerede til at servicere vores kunder og tilbyde dem 
anerkendt international know-how kombineret med lokalkendskab (sprog, kultur, love, forskrifter, told, etc.).

BRED FØDEVAREEKSPERTISE OG FORRETNINGSFORSTÅELSE

Bureau Veritas kan hjælpe alle aktører i fødevareværdikæden med at opfylde kravene inden for de højeste standarder af 
kvalitet, produktintegritet, sundhed & sikkerhed, miljø og social ansvarlighed. Vores omfattende serviceportefølje dækker 
hele spektret af tests, inspektioner og auditservices. Vores kunder værdsætter den globale tilstedeværelse af vores 
specialiserede produktinspektører, kvalificerede auditorer der er godkendt til de fleste certificeringsordninger, og 
fødevaretestende laboratorier (fysisk, mikrobiologisk, kemisk og DNA testning).

Vores eksperter arbejder tæt sammen med vores kunder og partnere om at designe globale 
overvågningsprogrammer til fødevaresikkerhed, der er i overensstemmelse med regler, best practices og private 
specifikationer. Vi har over årene tilegnet os en bred viden inden for de forskellige fødevaresektorer (fisk- og skaldyr, 
mejeriprodukter, kød, forarbejdede fødevarer, korn, frugt og grønt). 

ET MÆRKE MED GLOBAL ANERKENDELSE   

Kontakt:

For mere information,  kontakt venligst Bureau Veritas Danmark:
Tlf: +45 7731 1000 eller e-mail: info@dk.bureauveritas.com

Bureau Veritas, Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia 
www.bureauveritas.dk

Bureau Veritas mærket er et globalt anerkendt symbol på din organisations løbende 
forpligtigelse til dygtighed, bæredygtighed og pålidelighed. 

Bureau Veritas Certification*, verdens førende certificeringsorgan, er akkrediteret af en 
lang række nationale og internationale certificeringsorganer såsom UKAS, ANAB, COFRAC, 
ENAC og DANAK. Vores eksperter er involverede i flere tekniske komiteer. 

Laborationerne i vores globale netværk er akkrediteret i forhold til forskellige 
internationale ordninger (ISO 17025, GAFTA, A2LA...)
*Det uafhængige certificeringsorgan af Bureau Veritas
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EN SMART LØSNING TIL AT SKABE SIKKERHED I DIN 
FØDEVAREVIRKSOMHEDEn ny digital service, der hjælper fødevarerestauratører 

med at håndtere fødevaresikkerhed og andre aktiviteter 
effektivt og omkostningseffektivt.

Mulighed for at opfange 
fødevaresikkerhedsdata 
og spare papir

Kundeinstrumentpanel: 
realtidsrisikokortlægning 
og advarselsudløser

Optimering af audit/
træning og 
laboratorieservice
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« Du behøver ikke ændre måden du arbejder, men 
blot forbedre den med et brugervenligt værktøj»

FÅ GENNEMSIGTIGHED BASERET PÅ KONSISTENT- & REALTIDSDATA

DINE RUTINEMÆSSIGE PROCEDURER OG KONTROLLER I EN 
TABLET DESIGNET TIL AT OPFYLDE DOH (DEPARTMENT OF 
HEALTH) KRAV

ET  VÆRKTØJ
Udfør daglige kontroller (opbevarings- og leveringstemperatur mv.) 
Skab lettilgængelig adgang til rutinemæssige procedurer
Træn teams

EN DATALØSNING
Gem, sikre og synkroniser data

ADMINISTRATIONSCENTER
Administrer dit netværk med konsolideret data Målret risikobetonede 
butikker for at håndtere problemer 
Opdater tablets med et klik
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EKSPERTISE
HACCP
Best practices program
Preventive controls program

FOKUSERET SERVICES
Dedikeret træningsprogram Auditprogram 
tilpasset risikoniveau

GLOBALT NETVÆRK AF KVALIFICEREDE 

AUDITORER
Uddannede og dygtige auditorer, der 
udfører audits og inspektioner

WEBPORTAL
Rapporter og vedhæftede beviser (billeder, dokumenter..)

BUREAU VERITAS HJÆLPER DIG MED AT FORBEDRE DIN 
FØDEVARESIKKERHEDSKULTUR

SOP’S
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