Νέα Έκδοση Agro Advanced –
Υποστήριξη GlobalGAP 5.02
Το λογισμικό Agro Advanced πλέον ανήλθε στην έκδοση 5, με
σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να είναι σε θέση να
υποστηρίξει απόλυτα την τροποποίηση του προτύπου GlobalGAP,
στην έκδοση 5.00. Οι αλλαγές αφορούν τόσο στην προσθήκη νέων
δυνατοτήτων, που σχετίζονται με τις αλλαγές αυτές, όσο και
στην αντιμετώπιση ορισμένων παλαιότερων μικροπροβλημάτων
(bugs) που είχαν εντοπίσει κατά καιρούς διάφοροι χρήστες του
συστήματος. Οι αλλαγές αφορούν τα υποσυστήματα Module Core,
Module TraceIT και Module PestUpdater. Ταυτόχρονα έγινε
τροποποίηση του Module Factory, ώστε να υποστηρίζει τη νέα
σήμανση κατά τις απαιτήσεις του GlobalGAP 5 αλλά και στις
αλλαγές που απαιτούνται για τα Bridges με τα λογισμικά
τιμολόγησης (υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού GGN του κάθε
παραγωγού στα τιμολόγια πώλησης).

Ορισμένα από τα νέα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος αφορούν
στα εξής:
Εξειδίκευση της ανάλυσης ρίσκων του νερού, με έμφαση στο
μικροβιολογικό φορτίο καθώς και στις επιπτώσεις του στην
δυνητικότητα ανάπτυξης τροφιμογενών παθογόνων.
Εξειδίκευση της ανάλυσης ρίσκων του νερού ως προς τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση του, είτε ως
εισροή, είτε ως μεθοδολογία εφαρμογής.
Εξειδίκευση της ανάλυσης ρίσκων των θέσεων παραγωγής /
αγροτεμαχίων, ως προς τον μικροβιολογικό κίνδυνο και τη
δυνητικότητα ανάπτυξης τροφιμογενών παθογόνων.
Εξειδίκευση της ανάλυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
εφαρμογών φυτοπροστασίας, μέσα από τη χρήση
εξειδικευμένων αλγορίθμων αξιολόγησης. Ανάπτυξη δεικτών
για την ετήσια παρακολούθησή τους.

Βελτίωση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας TraceIT, ώστε να
υποστηρίζει τις νέες απαιτήσεις σήμανσης του προτύπου
GlobalGAP 5. Ταυτόχρονη παραμετροποίηση του Module
Factory, ώστε να υποστηρίζει σε όλα του τα υποσυστήματα
τη σήμανση με βάση το GGN

Τα CheckLists της νέας έκδοσης μπορούν να γίνουν αυτόματα
Download/Update από τον Server της FoodCare (μόνο με τη νέα
έκδοση του Agro Advanced) και διαχωρίζονται σε Option 1 και
Option 2, ανάλογα με την εφαρμογή του συστήματος για κάθε μας
συνεργάτη. Επίσης διατηρείται το αυτόματο σύστημα DataMining,
ώστε κατά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις να “γεμίζουν” με
απαντήσεις αυτόματα με τα μεταβλητά δεδομένα από το λογισμικό.

Η νέα έκδοση του λογισμικού διατίθεται σε όλους τους
συνεργαζόμενους
παραγωγούς
καθώς
και
εταιρείες
τυποποίησης/συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, χωρίς κόστος,
αρκεί να διατηρούν σε ισχύ πιστοποιητικό GlobalGAP που έχει
επιθεωρηθεί μέσα από τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
του προτυπου, από την εταιρεία μας.

