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Από τον Νοέμβριο του 2020, η GLOBALG.A.P. καθιστά 
υποχρεωτικούς τους ψηφιακούς καταλόγους σημείων ελέγχου 
 
Υπηρεσίες με μελλοντικό προσανατολισμό για τους φορείς πιστοποίησης 
Κολωνία, Γερμανία: Η χρήση του διανομέα GLOBALG.A.P. Audit Online Hub θα γίνει υποχρεωτική για όλους 
τους φορείς πιστοποίησης ανά τον κόσμο, από τις 15 Νοεμβρίου 2020.  

 
Ο διανομέας Audit Online Hub συμβάλλει στην αποτελεσματική συγκέντρωση πληροφοριών επιθεώρησης. Οι 
χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να κοινοποιούν ψηφιακούς καταλόγους σημείων ελέγχου και αναφορές 
επιθεώρησης. 

Σε πρώτη φάση, τα ακόλουθα πρότυπα και πρόσθετα είναι διαθέσιμα για χρήση με τον διανομέα Audit Online 
Hub: Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Integrated Farm Assurance – IFA) έκδ. 5.2, IFA 
v5.3-GFS και πρόσθετο Food Safety Modernization Act (FSMA) Produce Safety Rule (PSR) (Κανόνας 
Ασφάλειας Προϊόντων του Νόμου περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων) έκδ. 1.2. Περισσότερα 
πρότυπα θα προστεθούν στο άμεσο μέλλον. 

«Πιστεύουμε ότι οι ψηφιακοί κατάλογοι σημείων ελέγχου και οι αναφορές ελέγχων θα αποτελούν πλέον τυπική 
πρακτική για τις αξιολογήσεις των αγροκτημάτων. Ο διανομέας Audit Online Hub θα μας βοηθήσει να 
τυποποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τη διαδικασία ελέγχου και να βελτιώνουμε διαρκώς τα πρότυπα 
GLOBALG.A.P.» αναφέρει ο Kristian Moeller, Διευθύνων Σύμβουλος της GLOBALG.A.P. «Παρόλ’ αυτά, η 
προσέγγισή μας, η οποία έγκειται στο να ΜΗΝ προσφέρουμε τη δική μας λύση λογισμικού ελέγχου, είναι 
μοναδική. Κατανοούμε ότι οι ανάγκες των χρηστών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και αναγνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν ήδη πάρα πολλές λύσεις λογισμικού στην αγορά. Επομένως, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε μια 
κοινή διασύνδεση, ώστε να συνδέονται αυτές οι λύσεις λογισμικού με τον διανομέα Audit Online Hub που 
παρέχουμε».  

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, η GLOBALG.A.P. συνεργάστηκε με αρκετούς παρόχους λογισμικού 
διαχείρισης, προκειμένου να καθορίσει κάποια χρήσιμα χαρακτηριστικά –όπως δυνατότητες χρήσης εκτός 
δικτύου– για τον κατάλληλο τρόπο συγκέντρωσης των πληροφοριών επιθεώρησης. Οι Συνήθεις ερωτήσεις και 
μια λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους λογισμικού για σύνδεση με τον διανομέα Audit Online Hub 
διατίθενται εδώ. Η υποστήριξη πελατών της GLOBALG.A.P. διευκολύνει τη διαδικασία πρόσβασης για τους 
φορείς πιστοποίησης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διανομέα Audit Online Hub της GLOBALG.A.P. θα βρείτε εδώ. 
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Σχετικά με το GLOBALG.A.P. 
Το GLOBALG.A.P. είναι ένα κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει ως στόχο να 
συνενώσει τους αγρότες και τους εμπόρους λιανικής για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά 
ασφαλών τροφίμων, με σκοπό την προστασία των σπάνιων πόρων και την οικοδόμηση ενός 
βιώσιμου μέλλοντος. 
 
www.globalgap.org 

Επικοινωνία:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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