Gestão do HACCP. Redeﬁnida.

“Setting a new standard”

MVP ICON

™

MVP ICON é um sistema pioneiro que mede e regista
o ATP, bem como outros parâmetros chave para o
HACCP e fornece novas ferramentas de gestão para
garantir o sucesso do sistema. Projetado com a
gestão da qualidade em mente, o painel de controlo
do software do MVP ICON fornece em tempo real
valores essenciais para a gestão do HACCP.
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Um Software Diferente

Não é apenas uma base de dados, o software
Dashboard ICON exibe medidas chave de
desempenho que permitem gerir facilmente
o desempenho do seu programa.

Estatísticas essenciais do programa são
atualizadas todas as vezes que sincronizar o ICON
MVP com o computador, fornecendo informações de gestão em tempo real.
A aplicação de reteste e relatório fornece
informação de gestão essencial. Áreas que
apresentam altos níveis de ATP devem ser
limpas e retestadas. Compreender a frequência
e consistência de retestes é essencial para a
gestão de um programa de higiene.

Criar planos de amostragem agrupando de
maneira significativa vários pontos de teste.
Dentro de cada plano de amostragem os
pontos de teste podem mudar diariamente
para garantir uma amostragem aleatória.

As Auditorias são mais fáceis com o MVP ICON.
Os relatórios HACCP para impressão e apresentação resumem o histórico de calibrações, a frequência dos
testes e outras medidas importantes que demonstram
um processo de controlo interno.
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Um componente integral da segurança alimentar é a verificação da eficácia da limpeza e
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ser facilmente determinada e imediatamente implementada.

Plataforma multivariável permite a
monitorização, rastreamento e gestão de
múltiplos parâmetros do HACCP, incluindo
ATP, detergentes, condutividade, pH e
temperatura.

Ecrã táctil sensível à pressão com
gráficos coloridos, fácil de usar, mesmo
com luvas. O MVP ICON é fácil de usar e
inclui software em Português.

O desenho da zaragatoa do MVP
ICON compensa variações na
técnica de recolha da amostra,
garantindo leituras precisas e
consistentes.

Reagentes próprios evitam interferência
química e permitem testes ATP, antes ou
depois da higienização.

Medir com precisão as concentrações
químicas com a sonda de condutividade
do MVP ICON para evitar o uso
desnecessário e excessivo de produtos
químicos caros. Também estão
disponíveis sondas de pH e temperatura.
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Calibração in situ para todos os
parâmetros, incluindo ATP, para garantir
permanentemente a precisão das
medições e cumprir as exigências do
HACCP e do GMP. O software solicita
quando a calibração deve ser feita e
mantém um histórico de calibração para
todos os parâmetros.

