
Uanset hvad man som fiskeopdrætter vælger, kræver det mere styr på 
virksomhedens dokumentation.  Wing Consult kan gøre det lettere for den enkelte 

opdrætsvirksomhed at blive certificeret eller godkendt til økologisk opdræt 
- vi gør det ”Nemt & Nyttigt”!

ASC - GlobalGAP - Økologisk opdræt

Løsning 1
Samling og registrering af al den 
nødvendige dokumentation i en 
brugervenlig IT-platform, så man 
lever op til både myndighedskrav 
og de yderligere krav, der stilles 
i henhold til den valgte standard 
eller økologigodkendelse.

Løsning 2
Løsning 1 + integration med 
et eksisterende foderprogram.

Løsning 3
Løsning 1 + integration med 
et nyt, web-baseret foderprogram.

Løsning 4
Løsning 1, 2 eller 3 + deling af relevante 
foder- og tilvækstdata med foderleverandør, 
så man sammen kan planlægge optimal 
brug af fodertyper. 
Data fra flere opdrætsanlæg kan stilles til 
rådighed for foderleverandøren - også i 
anonymiseret form, hvis det ønskes.

Du kan vælge mellem flere løsninger:

Leveringsplan
Man kan ligeledes dele relevante data 
om leveringsmængder og planlagte 
leveringstidspunkter med aftagere af fisk. 

Tilsynsmyndigheder
Hvis det ønskes, kan Løsning 4 også 
sættes op, så man kan dele relevante 
miljødata med tilsynsmyndigheder.
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Dyrlæge
Relevante data for vandmiljø og fiskehelse kan deles med den tilknyt-
tede dyrlæge, så denne har mulighed for i højere grad at forebygge, 
at sygdomsudbrud bliver alvorlige. 
Også som en nyttig del af en tilsynsaftale med en dyrlæge.

Flere anlæg - flere produktioner
Har man flere fiskerier, slagteri, frysehus i samme virksomhed, kan 
disse samles i ét system. Standarder for f. eks. fødevaresikkerhed 
etableres let med krydsreferencer i systemet.

Sporbarhed fra ”vand til bord” kan let etableres med systemets 
indbyggede QR-kode modul, der kan følge et parti fisk fra opdrætter 
til detailled. Det er til enhver tid muligt at udbygge sin løsning med 
tilvalg af flere moduler og faciliteter.

Planlægning af arbejdsopgaver
Alle løsninger indeholder et planlægnings- og rapportsystem, så 
man kan planlægge og sende automatisk besked om opgaver, der 
skal udføres. 
Samtidig kan man til enhver tid se hvem, der har udført hvilke 
opgaver - og hvornår.

Vedligehold af materiel
Vedligehold af maskinenheder kan systematiseres på mange måder 
- herunder også med direkte forbindelse til maskiners timetællere 
m.v., eller blot rutiner baseret på fastlagte tidsfrekvenser.

Mulighed for besparelser
Ved etablering af flere opdrætsenheder og/eller forædlingsenheder 
på en MMS-Akva platform, opnås markante driftsbesparelser.
Dette kan være inden for samme virksomhed eller i form af, at en 
gruppe opdrættere beslutter sig for at etablere en fælles MMS-Akva plat-
form, men med individuelle systemer, som kun kan ses og bruges 
af den enkelte opdrætter.

Wing Consult A/S
Hos Wing Consult findes mere end 35 års erfaringer fra akvakultur 
i ind- og udland. Vore konsulenter, som er certificerede som Lead 
Auditor (IRCA & IATCA), har mere end 20 års erfaring med certifice-
ringsopgaver for virksomheder fra et bredt udsnit af brancher 
- herunder akvakultur siden 2005.

Den bedste og mest fleksible IT-platform
Til styring af dokumentation, registreringer og driftsplanlægning 
anvender vi en IT-platform fra D4, som vi har arbejdet sammen 
med siden 2001. Vi har siden forestået etablering og tilpasning 
af systemer for mere end 100 virksomheder fra et bredt spektrum 
af brancher. 

D4s IT-platform er kendt for at være blandt de absolut bedste og 
mest fleksible IT-systemer til håndtering af alle former for dokumen-
tation. Alle krav i henhold til valgte standarder - inkl. myndigheds-
krav og lovpligtige registreringer m.m. samles. 
Herved opnår opdrætsvirksomheden både overblik og sikkerhed.
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