
Kiểm chứng Sản phẩm nội trong Doanh nghiệp Quý vị

Hiệp hội Nho tươi Úc (Australian Table Grape Association, viết tắt là ATGA) đang cộng tác với Nông nghiệp Victoria (Agriculture 
Victoria) để dẫn đầu dự án quan trọng mang tính sáng tạo nhằm tăng cường việc truy dấu nho tươi cho các thị trường xuất 
khẩu có giá trị cao.

FruitMaster, nhà sản xuất và xuất khẩu nho tươi, đang thực hiện các hệ thống truy dấu mới, bao gồm ghi nhãn và kết hợp với 
truy dấu chuỗi giữ mát. Những hệ thống này sẽ chứng minh xuất xứ trái cây, giúp duy trì và gia tăng độ an toàn, phẩm chất và 
nâng cao giá trị các nhãn hiệu xuất khẩu của Úc.

 

Rọi quét tại đây để khám phá năng lực của việc kiểm chứng sản phẩm

Mỗi Liên kết Kỹ thuật số GS1 (GS1 Digital Link-enabled) cho một nhãn mã QR độc nhất và được sắp xếp theo chuỗi số, 
cho phép tự động chia sẻ dữ liệu với mỗi doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Mọi người, từ nhà trồng trọt đến người 
tiêu dùng đều có thể kiểm chứng xuất xứ thực phẩm và giữ mối liên lạc với nhãn hiệu qua một diễn đàn mở, rọi quét 
mã bằng điện thoại thông minh.

ATGA kêu gọi doanh nghiệp quý vị giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc truy dấu trong chuỗi cung ứng nho tươi, 
gia tăng tỉ lệ rọi quét mã trong doanh nghiệp của quý vị và, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu trong tương lai một cách hiệu quả.

Chấp nhận việc Kiểm chứng Sản phẩm vào các Quy trình của Doanh nghiệp Quý vị
Các sản phẩm xuất khẩu của FruitMaster sẽ mang những nhãn mã QR tương thích Liên kết Kỹ thuật số GS1.

Rọi quét các nhãn tại những giai đoạn dưới đây trong phạm vi doanh nghiệp của quý vị:

• Khi sản phẩm đến, rọi quét nhãn sản phẩm ở mỗi pa-lét (pallet), để kiểm chứng xuất xứ.
• Tại giai đoạn thẩm định bảo đảm phẩm chất, rọi quét nhãn sản phẩm ở mỗi pa-lét, để kiểm chứng xuất xứ, đặc điểm thời 

vụ và điều kiện tồn trữ được đề nghị.
• Tại thị trường của quý vị, để hỗ trợ việc bán hàng, hãy khuyến khích khách hàng rọi quét mỗi lần họ xem sản phẩm, kiểm 

chứng xuất xứ và phẩm chất sản phẩm.
• Tại cửa hàng bán lẻ, để hỗ trợ việc bán hàng, hãy khuyến khích người tiêu dùng rọi quét sản phẩm được trưng bày để 

khám phá câu chuyện thực phẩm từ đâu đến.

Tìm hiểu thêm về việc truy dấu có thể hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị ra sao
Xem đoạn phim hoạt họa và video về thí điểm việc truy dấu từ nhà trồng trọt của chúng tôi-đến-người tiêu dùng. 
Chia sẻ chúng với cộng đồng quý vị nhằm giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc truy dấu.


