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HACCP
ET SYSTEM SOM HJELPER DEG MED

PRODUKTBESKRIVELSE, PROSESSBESKRIVELSE,

FAREANALYSE OG RISIKOVUDERING
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HVEM TRENGER EN HACCP-MODUL?
Alle næringsmiddelprodusenter som ønsker effektiv og enkel HACCP-
dokumetasjon av sine produksjonslinjer vil ha nytte av denne modulen.
HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control Point».
Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og
risikovurdering innen næringsmiddelindustrien.

OVERSIKT OVER HACCP-GRUPPER (TEAMS)OVERSIKT OVER HACCP-GRUPPER (TEAMS)

PRODUKTREGISTER OG REGISTER FOR GRUNNFORUTSETNINGERPRODUKTREGISTER OG REGISTER FOR GRUNNFORUTSETNINGER

OVERSIKT OVER OG OPPSETT AV PRODUKSJONSPLANEROVERSIKT OVER OG OPPSETT AV PRODUKSJONSPLANER

SPESIFISERTE FLYTKART TIL PRODUKTER/PRODUKTGRUPPER

OPPRETT OG HENT UT FAREANALYSER OG RISIKOVURDERINGER

FÅ EN RAPPORT OVER KRITISKE KONTROLLPUNKTER
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HACCP-MODULEN TIL LANDAX kan du legge inn 
produksjonstrinnene i produksjonsprosessen. Her kan du beskrive hvert 
trinn og legge det i en rekkefølge.Til hver produkt eller produktgruppe 
som knyttes sammen i en plan, kan du tegne et flytkart som viser hvordan 
trinnene i prosessen henger sammen. Dette gir en god oversikt over 
produksjonen og er til hjelp i forbindelse med identifisering av farer. 

HACCP-modulen til LANDAX er utarbeidet I samarbeid med ledende 
aktører I norsk næringsmiddelbransje. Løsningen er en integrert modul 
i Landax-systemet, og er et nyttig og fleksibelt verktøy for store og små 
aktører i næringsmiddelbransjen.

HACCP - PRODUKSJONSTRINN I LANDAX



HACCP - DASHBOARD

PLAN OG TEAMS

HACCP-modulen i LANDAX har et eget “dashboard” som gir deg tilgang 
til en oversikt over HACCP- gruppene, planer og grunnforutsetninger. 
Du kan enkelt redigere dashbordet slik at det passer akkurat for deg og 
din virksomhet.

3

I HACCP-modulen kan du opprette en plan hvor du registrerer avvik og 
forbedrende tiltak, og evaluerer matsikkerheten ved hjelp av nødven-
dig dokumentasjon og loggføring. Modulen også en enkel og oversiktlig 
funksjon hvor du kan legge inn og administrere HACCP-gruppene (teams).
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LANDAX APP
LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP, 
og jobber kontinuerlig med å legge til andre. 

Foreløpig er disse modulene optimalisert for APP:

- Avvik
- Oppgaver
- Prosjekt

- Sjekklister
- Sikker jobbanalyse
- Dokumenter

234

FAREANALYSER
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Hvert trinn i produksjonsprosessen kan det knyttes farer til. Dette kan 
være allergener, biologiske, fysiske eller kjemiske farer. Alle farer kan 
samles i et risikodiagram hvor du får et godt bilde på hvordan risikoen 
ved produktet er.

Farene kan også vurderes og settes som kritiske kontrollpunkter 
(CCP-er) eller de kan defineres som styrt av grunnforutsetninger. 
Dette kan settes direkte eller ved hjelp av det kjente beslutning-
street.
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AVVIK OPPGAVER

INSPEKSJON SJEKKLISTER

DASHBOARD RAPPORTER

KOMPETANSE ØKONOMI

DOKUMENTER RISIKO

MEDARBEIDERE

HACCP

Finnes i Landax APP

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 25 moduler og seks fagområder som 
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker Prosjekt, Kvalitet, HMS, 
Risiko, FDV og HACCP.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for 
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, 
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med 
næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse 
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO



KONTAKT
+47 625 33 680
post@landax.no
www.landax.no
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