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Hvorfor et MMS-Seafood?
MMS-Seafood er udviklet med henblik på at gøre det nemt  
at holde styr på kvalitet, fødevaresikkerhed og sporbarhed:

- Fødevaresikkerhed - kunders krav om sporbarhed;

- Sikker styring af produktionen - produktions-
  planlægning;

- Miljøforhold og lovkrav i relation hertil - samt 
  dokumentation for bæredygtighed;

- On-line adgang til opdateret og relevant 
  lovgivning;

- Mulighed for uvildig godkendelse (certificering) 
  i henhold til nationale og internationale standarder;  

- Dokumentation for opfyldelse af særlige kundekrav; 
 
- Procedurer og flows for samtlige arbejdsprocesser - 
   herunder forebyggelse af uheld og beredskabs-
   planer;

- Mulighed for flersprogsversion;

- Mulighed for adgang til udvalgte data for  
  leverandører, certificeringsorgan, myndigheder 
  og kunder;

- Medarbejderudvikling og arbejdsmiljøforhold 
  herunder APV -og et særligt HR-modul;

- Facilitet til etablering af fødevaresikkerhedssystem
   for udvalgte leverandører.

MMS-Seafood er udviklet efter principperne om brugervenlighed, over-
blik og grundighed. Systemet vil således være en hjælp til den daglige 
drift samtidig med, at alle former for dokumentation bliver samlet på 
en form, der er let tilgængelig for de ansvarlige medarbejdere.

MMS-Seafood er etableret på en Internet platform. Det betyder, at 
alle har adgang til virksomhedens ledelsessystem med eget login, der 
sikrer yderligere sporbarhed.
Der er altså ikke tale om en standardløsning, men en omfattende 
skabelon, der tilpasses den enkelte virksomheds ønsker og krav.



Et Master Management System tager højde for enhver tænkelig 
situation - og hvis noget skulle vise sig at mangle, skal det blot 
tilføjes. Systemet er let at tilrette og tilføje ny information for 
den kvalitetsansvarlige hos virksomheden.

Introduktion af nye medarbejdere
Når en ny medarbejder eller afløser skal sættes ind i den daglige 
drift, er det en kæmpe hjælp, at alle rutiner og procedurer er 
beskrevet og til rådighed - og alt kan selvfølgelig printes ud.

Certificering - en mulighed
Et MMS-Seafood er bygget op efter kravene i de relevante 
internationale standarder:
ISO 9001(kvalitetsstandarden)
ISO 14001 (miljøstandarden) 
ISO 22000, BRCGS, IFS Food (fødevaresikkerhed & sporbarhed)
GlobalG.A.P. (fødevaresikkerhed & bæredygtighed) 
ASC MSC og BAP (bæredygtighed) m.fl.

Det betyder, at den virksomhed, der ønsker det, kan anmode om 
at blive certificeret til en eller flere for virksomheden/branchen 
relevant(e) standard(er) - vel at mærke i ét MMS-Seafood med 
krydsreferencer til den enkelte standards krav.

En certificering eller måske blot en uvildig audit medfører ofte øget 
markedsadgang og troværdighed hos både myndigheder, kunder og 
leverandører samt en sikkerhed for, at ledelsessystemet anvendes 
efter hensigten - hver dag.

Hvordan kommer jeg i gang? 
Når en virksomhed køber det grundlæggende system, sørger Wing 
Consult’s konsulenter for den individuelle opbygning af systemet i 
et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og dennes med-
arbejdere. Oplæring af medarbejdere er samtidig en del af pakken.

MMS-Seafood et godt arbejdsredskab
Wing Consult’s Master Management Systemer er udviklet som et 
online system. Det betyder adgang til eget system fra enhver PC - 
men naturligvis kun for de medarbejdere, der har fået tildelt egen 
adgang med brugernavn og password.

MMS-Seafood kan integreres med de fleste kendte IT systemer og 
således im- og eksportere relevante data til viderebehandling.

MMS-Seafood holder styr på den nødvendige dokumentation for 
relevante forbrug, rapporter fra obligatoriske tilsyn med produktionen 
og med alle relevante produktionsdata. 
Dette sker i kraft af en særligt udviklet logbogsstruktur, der fun-
gerer på baggrund af en helt unik database.

Når MMS-Seafood er blevet helt og fuldt integreret hos den enkelte 
virksomhed, vil mængden af ringbind falde betragteligt - og ingen 
medarbejdere vil have besvær med at finde lige den information, 
han/hun skal bruge nu og her!  
For virksomheder med flere forretningssteder er der også store 
besparelser at hente. 

Hvert forretningsområde får - hvis det er hensigtsmæssigt -  
egne dele af et MMS-Seafood, der indgår i en samlet løsning  
med centralt overblik. 
Et MMS-Seafood er også særdeles velegnet til ”paraplyløsninger”.



Wing Consult har siden etableringen i 1998 samlet og udviklet 
særlige kompetencer inden for områderne: 
Kvalitets- og Miljøstyring, Markedsudvikling, Supply Chain 
Management og Human Resources.

Vore partnere og konsulenter er alle kendetegnet ved en bred 
rådgivningserfaring fra både privat og offentligt regi - nationalt 
og internationalt. 
Wing Consult er opstået på baggrund af et ønske om en 
optimal udnyttelse af et omfattende, fælles videns- og erfarings-
grundlag. 

For at sikre vores kunder den størst mulige ekspertise inden 
for et bredt spektrum af rådgivningsydelser, udgøres konsulent 
temaet således af konsulenter med specialer, der supplerer 
hinanden. Konsulenter med +30 års akvakulturerfaring.

Vi har blandt andet specialiseret os i udvikling af online og 
virksomhedstilpassede samt absolut brugervenlige ledelses-
systemer, der samtidig lever op til enhver ønskelig national 
og international standard.

Wing Consult’s hovedformål er at udvikle, koordinere og 
gennemføre projekter, der medfører og støtter en hensigts-
mæssig kommerciel og socioøkonomisk udvikling.
Vore konsulenter arbejder efter et fælles regelsæt for 
produkt- og kvalitetskontrol.
Wing Consult udgør samtidig et forum for idéskabelse, 
informationssøgning og konceptudvikling.

Wing Consult er certificeret forhandler af D4 infonet, og har 
designet kunde- og branchespecifikke løsninger siden 2001.
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