
Ridder iQ Traceability

Hee� uw bedrijf te maken met gecer�ficeerde 
materialen? Dan dienen de ar�kelen al�jd 
traceerbaar te zijn. Bovendien moet inzichtelijk 
zijn welke cer�ficaten en kenmerken er bij zo'n 
product horen en in welke orders deze materialen 
zijn verwerkt. Zo voorkomt u een fou�eve levering 
van producten en spoort u produc�efouten snel 
op. Maar hoe organiseert u dat? Ridder iQ 
Traceability maakt het u gemakkelijk.

Ridder iQ Traceability is bedoeld voor maakbedrijven die 
hun cer�ficeringsproces zo efficiënt mogelijk willen 
invullen. Geen �jdrovende zoektochten naar de herkomst 
van een product, maar alle informa�e snel inzichtelijk. 
Met behulp van deze module bent u in staat om 
eenvoudig par�jen aan te maken voor uw grondstoffen en 
serienummerregistra�e voor uw koopdelen. De juiste 
kenmerken, chargenummers, serienummers en 

cer�ficaten zijn allen te registreren in Ridder iQ. De 
grondstoffen die u inkoopt krijgen een uniek 
par�jnummer met hierin de juiste chargenummers en 
andere kenmerken die eraan gekoppeld zijn. Voor 
koopdelen kunt u unieke serienummers vastleggen met 
alle bijbehorende gegevens. Zowel par�jregistra�e als 
serienummerregistra�e kunt u ook gebruiken voor 
producten die u zelf realiseert, zowel op maakdeel als op 
eindproduct niveau. Ridder iQ Traceability is specifiek 
bedoeld om producten traceerbaar te maken. Als er na 
uitlevering van de order gebreken blijken te zijn in de 
gebruikte materialen, is meteen te achterhalen welke 
gecer�ficeerde materialen er gebruikt zijn met welke 
kenmerken. Ook is te zien in welke andere (lopende) 
orders soortgelijke materialen zijn gebruikt



Gevaarlijke situa�es
Deze traceerbaarheid is essen�eel als de gebruikte 
materialen gevaarlijke situa�es kunnen veroorzaken. 
Bijvoorbeeld als het ar�kel is bewerkt tot 
ophangingsonderdeel voor de luchtvaar�ndustrie, met een 
mogelijke terugroepac�e tot gevolg. Met deze module 
hee� u precies inzichtelijk welke eindproducten bij welke 
klanten het betre�.

Traceability-mogelijkheden
• Direct inzichtelijk in welke projecten, orders of 
   deelorders een bepaald ar�kel is gebruikt (met bijbeho- 
   rende chargenummers en cer�ficaten)
• Direct inzichtelijk naar welke klanten de producten zijn 
   verzonden
• Direct inzichtelijk van welke leverancier de grondstof 
   a�oms�g is

Houdbaarheid en garan�e
Hebben bepaalde par�jen een houdbaarheidsdatum of 
garan�etermijn? U koppelt deze gegevens eenvoudig aan 
de juiste par�jen. Ridder iQ kan al�jd de materialen uit de 
par�j specificeren op vervaldatum. Ridder iQ Traceability 
is voor uw bedrijf een ideale aanvulling om uw 
traceerbaarheid en cer�ficering te op�maliseren zonder 
te investeren in dure externe so�waresystemen.

Wilt u ook uw ar�kelen traceerbaar maken? 
En wilt u weten welke voordelen Ridder iQ Traceability 
hee� voor uw bedrijf? Neem dan contact op met de 
verkoopafdeling van Ridder Data Systems. We vertellen u 
graag meer, natuurlijk volledig vrijblijvend.
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