
FoodCzech
A všichni vědí, co jedí.

Stále více spotřebitelů klade důraz na původ potravin, jejich správné a nezaměnitelné označení a v neposlední 
řadě  kvalitu.  Díky  naší  technologii  lze  toto  všechno  zaručit  pomocí  jednoduché  aplikace  s  QR  kódem, 
který hlídá nejen původ masa, ale  i doporučenou dobu spotřeby a  jednotlivé součásti výrobního řetězce 
od prvovýrobce přes masokombinát, řezníka a obchod až ke spotřebiteli.

Více informací na www.foodczech.cz

Co je FoodCzech
 
Jedná se o informační systém založený na kooperaci 
jednotlivých článků podílejících se na výrobě potravin. 
Spolu s tím jsou informace založeny i na validaci 
v informačních systémech státní správy (např. Státní 
veterinární správa či eAGRI). Díky zapojení všech 
článků výrobního procesu a zpracování v kombinaci se 
systémem křížových kontrol dochází k stoprocentnímu 
ověření původu potravin a jejich kontrol. Zákazník si 
stáhne jednoduchou aplikaci, která je pro Android volně 
ke stažení na adrese http://goo.gl/rl802F, nebo přes 
Google Play (https://play.google.com). Následně může 
kdokoliv a kdykoliv velmi jednoduše ověřit, od kterého 
prvovýrobce potraviny pocházejí, jaká byla jejich cesta 
až do obchodu a do kdy je potřeba vše zkonzumovat 
nebo zpracovat.

Výhody FoodCzech 

Mezi hlavní výhody patří snadná kontrola původu potravin 
v každé fázi jejich zpracování. Díky křížovým kontrolám 
mezi články výrobního řetězce a státní správou nelze 
systém „obejít“. Původ potravin je 100% identifikovatelný 
a dohledatelný z obchodu až k prvovýrobci (např. chovatel). 
Prvovýrobce má jistotu, že potraviny nabízené pod jeho 
označením pochází opravdu z jeho farmy. Další výhodou 
je možnost sledovat, že nedochází k úbytku potravin 
během zpracování a výnos ze vstupujících potravin je 
na očekávatelné úrovni. Pro koncového zákazníka je hlavní 
výhodou využití jednoduché aplikace, do které naskenuje 
kód a vidí, odkud potravina pochází a zda je v pořádku.



Komu je FoodCzech určen

Prvovýrobcům
FoodCzech zaručí, že koncový spotřebitel 100% 
identifikuje vaše zboží. Přesně ví, kde jsou kořeny 
potravin, které si chce koupit a jak s nimi bylo 
následně nakládáno. Stejně tak si může nalézt 
odkaz na vaše stránky a zveřejnit akce a dostupnost 
vašeho zboží.

Obchodníkům 
FoodCzech vám umožní velmi jednoduše 
nabídnout vaším zákazníkům kvalitní potraviny se 
snadno identifikovatelným původem v ČR. Není 
nic jednoduššího, než prověřovat původ potravin 
přes jednoduchou aplikaci, díky které jste schopni 
sledovat všechny subjekty vstupující do výrobního 
řetězce a garantovat tak svým zákazníkům jen to 
nejlepší z lokálních potravin.

Zpracovatelům potravin 
FoodCzech vám usnadní kontrolu potravin a zajistí 
evidenci jejich původu. Například díky kvótám 
na odpad a prořezy masa lze zajistit efektivní 
nakládání při zpracování. Zároveň vám pomůže 
prokázat odběratelům původ potravin a přinese 
marketingové zviditelnění. 

Koncovým zákazníkům 
FoodCzech díky systému křížových kontrol 
validuje původ masa a potravin, důležitá data při 
zpracování a datum spotřeby. To vše prostřednictvím 
naskenování QR kódu, který najdete na obalu, 
popřípadě na stěně provozovny. Nemůže již 
dojít k záměně masa, systém hlídá množství 
masa, které je prodáváno pod tímto unikátním 
a neopakovatelným kódem. Stejně tak vždy 
naleznete snadno potraviny od svého oblíbeného 
zemědělce nebo zpracovatele.

Více informací na www.foodczech.cz

Proč DataSpring?
 
• provozujeme služby z certifikovaného TIER III datového centra umístěného v České republice
• máme certifikaci ISO 27001
• jsme členem investiční skupiny KKCG
• jsme flexibilní a máme individuální přístup k zákazníkovi
• nabízíme vysokou flexibilitu a modularitu služeb
• používáme pouze enterprise technologie a klademe důraz na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb
• garantujeme kvalitu služeb v rámci SLA

Pomoc na dosah ruky
 
V případě zájmu o podrobnější informace k uvedeným službám nás kontaktujte na adrese: salesforce@dataspring.cz


