
  

 

 

SafeOps: 

Uma Solução Digital de Segurança & Qualidade Alimentar. 

 

Melhorar a Cultura de Segurança Alimentar, assim como, a 
Conformidade da Marca em conjunto com as suas 

atividades/operações 
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Solução SafeOps  

 A Aplicação SafeOps  

 SafeOps distribuído pela EEZYTRACE, é uma solução sem o uso papel para monitorização remota 

dos principais itens de segurança e qualidade alimentar e qualidade do retalho, para promover a 

excelência da loja, totalmente personalizável para os padrões do cliente, procedimentos 

operacionais padrão e listas de verificação. 

 SafeOps permite identificar os locais com as necessidades e/ou oportunidades mais urgentes, por 

forma a que se possa definir prioridades com mais eficácia na utilização dos recursos nesses locais. 

Isso garante que os recursos estão a ser utilizado sonde são mais necessários, economizando 

tempo e dinheiro. 

 Os benefícios do SafeOps incluem: 

1. Gestão de capacidade do controlo de produtos alimentares com dados precisos e relevantes, 

em tempo real, para tomada de decisão imediata e de resposta rápida. 

2. Melhora a experiencia do cliente com a qualidade, consistência e segurança. 

3. Reduz o risco de doenças transmitidas por alimentos e crises de saúde pública. 

4. Fornecer alertas em tempo real para incidentes e riscos, para melhorar a reação e tempo de 

resposta. 

5. Fornecer suporte/apoio global, com a possibilidade de se expandir de acordo com o tamanho 

das operações/actividades. 

 Os dados são sincronizados automaticamente com a nuvem e disponibilizados em tempo real no 

portal web, com toda a segurança. Todos os dados relevantes de todos os sites, podem ser 

revistos de maneira rápida e fácil. O acesso ao portal web é controlado pelas permissões 

hierárquicas definidas. 

 O SafeOps pode ser utilizado para diversas finalidades (por exemplo: controlo do processo de 

segurança de alimentos, abertura / fecho de loja, controlo de produto, saúde e segurança, gestão/ 

reciclagem de resíduos, inventário etc.) 

 O software também pode integrar documentos da qualidade, fotos e vídeos dos Processos e 

Procedimentos do Cliente, ex: (os documentos podem ser enviados para todos 
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genericamente, ou para uma lista restrita). Isso permite que novos procedimentos sejam enviados 

a todos (locais) usando os tablets. 

 Novas verificações ad-hoc também podem ser criadas. Eles podem ser úteis para apoiar um 

mercado especifico ou iniciativas regionais, por exemplo, iniciativa de melhoria da segurança. 

 O SafeOps é facilmente implementado e não requer instalação no local, apenas uma ligação sem 

fio à Internet. O aplicativo e o hardware estão funcionais offline, caso o acesso à Internet não 

esteja temporariamente disponível e serão replicados assim que forem ligados à Internet 

novamente. Todos os dados capturados no local com tablets (e acessórios) são acessíveis através 

do Portal Web a partir de qualquer dispositivo que se encontre ligado. 

 Também podemos integrar os dados de configuração das lojas (membros da equipa, áreas, 

fornecedores, equipamentos, listas de verificação dedicadas) e qualquer material de formação de 

suporte que possa existir (vídeos, receitas, ferramentas de eLearning). 

 A Figura 1 mostra como os dados inseridos no tablet são enviados automaticamente para um 

painel em tempo real. 

 

     

 

Your own SOPs and checks 
integrated in a rugged tablet 

Field Operations capturing tasks 
and removing paper 

Client Dashboards: real-time 
risk mapping and alerts 

triggering 

Figure 1: Monitorização remota dos principais itens de segurança alimentar para promover a excelência em 
restaurantes 
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 Bureau Veritas Serviços de Auditoria 

Bureau Veritas Serviços de Auditoria e o design do programa foram desenvolvidos para 

oferecer suporte a SafeOps 

 Os principais Recursos incluem: 

1. Uso de dados do SafeOps para determinar a frequência da auditoria. 

2. Revisão onesite da utilização e das oportunidades do SafeOps. 

3. Actualização do programa de suporte do SafeOps. 

4. Acompanhamento de incidentes importantes, incluindo actividades de comunicação 

social, reclamações de clientes e acompanhamento de inspeções de entidades oficiais. 

 Auditores de Segurança Alimentar promovem uma experiencia de auditoria. 

 A pontuação geral determinada pelo uso do SafeOps, sem nenhum item crítico ou recorrente 

observado, assim como a conclusão de planos de acção corretiva, e resultados de auditoria 

conformes, significa que os colaboradores têm mais controlo sobre o seu desempenho. 
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2 Processo de Implementação 

Temos um processo de implementação bem definido de 12 semanas e estaremos sempre 

disponíveis activamente durante este processo. 

Account Manager
Ongoing Management

Vendor 
Management
(Hardware)

Technology 
Provider

(Software)

Customer 
Support

Client’s
Team

Implementation Manager
Implementation Process

Defined 6 Week-Implementation Process

 
Figure 2: Defined 12-week-implementation process 

 

Durante este período será nomeado um Gestor do Projecto para o acompanhar em cada passo 

deste processo. 

As etapas ocorrem da seguinte forma: 

 

1) Work Stream 1:  Requisitos e Alinhamento 

 Reunião de Kick-off  

 Compromissos de contratos, cronogramas de operações e etapas a alcançar. 

 Revisão ao plano de implementação 

 Garantir que todas as partes interessadas estão identificadas e alinhadas. 

2) Work Stream 2: Desenvolvimento de soluções de software personalizadas 

 Desenvolvimento de soluções de software personalizadas – O Gestor de Projecto 
nomeado, trabalhará em pareceria para apoio na configuração do aplicativo e garantir 
que as necessidades são todas colmatadas. 

3) Work Stream 3: Hardware Compras e Logística.  

 O aplicativo SafeOps será instalado em todos os tablets fornecidos pelo cliente. 

4)  Work Stream 4: Formação. 

 Definir a abordagem de formação 

 Desenvolver material de apoio à formação 
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3 Âmbito do Serviço 

A solução SafeOps consiste no Software de aplicativo SafeOps, desenvolvido de acordo com os 
requisitos do Cliente no seu programa de inspeção do Foodservice nas suas unidades/lojas 
desenvolvidos nos tablets ou outro equipamento que tenha sido aprovado pelo Bureau Veritas. 

O âmbito deste projecto inclui:: 

 Contrato de licença do SafeOps para tablets que serão adquiridos pelas Empresas. 

 Planeamento, design, deselvolvimento, testes, and desbobramento da solução SafeOps. 

 Formaçao SafeOps. 

 Hardware 

Os componentes de hardware da solução SafeOps projetados para o programa de inspeção serão 
adquiridos pela Empresa/Cliente. 

Essa aprovação é supervisionada pelo Bureau Veritas 

Bureau Veritas fornece 1 licença por tablet. 

O SafeOps está atualmente programado para sistemas operacionais Android 

 

 Formação 

Podemos realizar uma sessão on site do “SafeOps Train-The-Inspector” para sua equipa de 
colaboradores. As sessões de formação serão realizadas nas instalações da Empresa. 

Formação personalizada, adicional, pode ser ministrada de acordo com as necessidades da 
Empresa e da equipa, serão orçamentadas adicionalmente. 

 

 

 

É nesta avaliação de conformidade que o Bureau Veritas Rinave o 
pode ajudar. 

Pergunte-nos como! 

Carla Lima – Business Developer Bureau Veritas Portugal  


