Zijn uw artikelgegevens correct?
Voor retailers is het beschikken over correcte
artikelgegevens van groot belang. De impact
hiervan op de AGF-sector is erg groot omdat
van zo’n 20% van onze handel de exacte
artikelgegevens pas op het allerlaatste moment
bekend zijn. Daarom is Frug I Com samen
met de retailers en GS1 het DatakwaliTijd 2.0
project gestart. Het doel van dit project is het
realiseren van correcte,complete en up-to-date
artikelgegevens. Alle AGF-bedrijven gaan de
komende maanden de impact van dit project
ervaren, maar onderzoek onder een aantal leden
van GroentenFruit Huis laat zien dat onze sector
nog onvoldoende is voorbereid.

Wat betekent DataKwaliTijd 2.0
voor u?
Retailers investeren fors in mechanisatie, full scanning,
digitaal category management, online verkopen,
etc. Om hierin succesvol te zijn, is het beschikken
over correcte artikelgegevens een belangrijke
randvoorwaarde. Het gevolg van het project
DataKwaliTijd 2.0 is dat AGF-bedrijven ruim 140
artikelvelden -zoals etiketinformatie, afmetingen,

gewichten, nutriënten en verpakkingstype van
de consumenten- en handelseenheid etc.- via de
webapplicatie ‘GS1 Data Source’ digitaal moeten
aanleveren aan haar retailers en foodservice bedrijven.
Deze voorwaarde wordt door retailers en foodservice
bedrijven gesteld. Bovendien vinden er controles
plaats om te bereiken dat de administratieve gegevens
overeenkomen met de fysieke productinformatie. Om
dit te bereiken is het noodzakelijk dat artikelen worden
gecontroleerd door een onafhankelijk DMS (Data
Management Service) bedrijf. Overigens helpt correcte
artikelinformatie AGF-bedrijven zelf ook bij het
realiseren van hun procesverbeteringen.

GS1 over onze DataKwaliTijd zijn uitgesteld tot maart
2018. Zonder dit uitstel zouden veel AGF bedrijven al in
2017 meldingen vanuit GS1 gekregen hebben, die later
opgeschaald hadden kunnen worden naar retailers,
over het gegeven dat de datakwaliteit onvoldoende op
orde is. Door dit uitstel heeft de sector de mogelijkheid
gekregen om zich beter voor te bereiden op de
implementatie van DatakwaliTijd 2.0. Bovendien zijn
inmiddels tijdspaden overeengekomen die ook voor AGF
artikelen passen.

Aanpak DatakwaliTijd 2.0
Het afgelopen jaar zijn achter de schermen door GS1,
Frugicom/GroentenFruit Huis en enkele stakeholders
richtlijnen op gesteld om te komen tot een werkbare
situatie voor onze sector. Deze richtlijnen zijn inmiddels
zo goed als afgerond. Bovendien vindt er regelmatig
overleg plaats met zowel retailers als AGF-bedrijven.

Eerste resultaten
Onze sector wordt gekenmerkt door het gegeven dat
het aanbod sterk kan variëren in volume, kwaliteit
en overige kenmerken. Dit in tegenstelling tot bv. de
productie van koekjes, die volledig middels machines
kan worden aangestuurd. Het gevolg hiervan is dat de
standaard DatakwaliTijd 2.0 richtlijnen voor fast moving
consumer goods niet volledig toepasbaar zijn voor onze
producten.
In 2017 hebben Frug I Com en het GroentenFruit Huis,
met enkele retailers en AGF bedrijven, het initiatief
genomen om dit punt aan te kaarten bij GS1. Het
resultaat hiervan is dat de geplande controleslagen door

Vooronderzoek, uitgevoerd in opdracht van Frug I Com
en GroentenFruit Huis laat zien dat het gebruik van
webapplicatie GS1 Data Source, de GS1 database
waarin (AGF) leveranciers artikelgegevens publiceren,
nog maar op beperkte schaal wordt toegepast binnen
onze sector. Dit, terwijl retailers deze manier van
publiceren dwingend voorschrijven en gezien de
projectopzet met bijbehorende investeringen, stelt het
ons als sector voor enorme uitdagingen, waarvan de
impact op onze dagelijkse operatie fors is.

Ondersteuning voor de AGFbedrijven
Gezien het grote belang voor onze sector en dat
DataKwaliTijd 2.0 nog in zeer beperkte mate op de
radar staat bij een groot deel van de AGF bedrijven,
gaan Frug I Com en het GroentenFruit Huis haar
leden hierin faciliteren door diverse bijeenkomsten te
organiseren en ondersteunende diensten te bieden.

DATAKWALITEIT & RETAIL

Informatiebijeenkomsten
Datum 		Locatie		Tijd
22 maart '18
Geldermalsen
13:30
27 maart '18
Maasdijk
13:30
5 april '18
Venlo		
13:30
Om de kennis en inzichten bij de individuele AGFbedrijven over de impact van DatakwaliTijd 2.0 op
het juiste niveau te krijgen, organiseren Frug I com,
GroentenFruit Huis, GS1 en retailers verschillende
regionale informatiebijeenkomsten.
Kijk voor meer informatie op de website van Frug I Com:
www.frugicom.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor
de bijeenkomsten.

In het voorjaar van 2018 gaat het programma live
voor AGF bedrijven.

Neem voor aanvullende informatie contact op met de
FRUG I COM SUPPORT DESK
info@frugicom.nl
079-36 811 85
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