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Domalait, een dochteronderneming van 
Les Maîtres Laitiers du Cotentin groep, 
koopt kaas in, versnijdt het product en 
verpakt het in porties die vooral hun weg 
vinden naar de cateringsector. Op de 
productielocatie in Savigny le Temple, 
ten zuidoosten van Parijs, zijn 40 mensen 
werkzaam en worden ongeveer 100 mil-
joen producten per jaar verpakt, goed 
voor een omzet van 11 miljoen euro. 
Om de productiviteit te verhogen, de vei-
ligheid van de producten te garanderen 
en te voldoen aan de Europese regelge-
ving, besloot Domalait om het traceer-
baarheidssysteem te herzien.  

Uren downtime
“Het voorraadmanagement van basis-
ingrediënten was erg complex doordat er 
geen verband werd gelegd tussen de 
basisingrediënten die werden gebruikt 
en de productieorders die binnenkwa-
men”, vertelt Julien Lefranc, onderhouds-
technicus bij Domalait. Hij voegt er aan 
toe dat ondanks de introductie van 
batchnummers op de productverpakking 
veel gegevens verloren gingen in het tra-
ceerbaarheidsproces door een niet goed 
functionerend gegevensbeheersysteem. 
“Uren productietijd gingen verloren als 

gevolg van storingen in het systeem die 
downtime veroorzaakten. We hadden 
behoefte aan een efficiëntere oplossing”, 
aldus Lefranc.

Kenmerken traceerbaarheidssysteem
Avery Dennison ontwikkelde voor Doma-
lait een op maat gemaakte versie van de 
Traceability Manager, een modulaire 
oplossing op basis van software die 
opwaartse, interne en neerwaartse tra-
ceerbaarheid én productetikettering 
bevat. 
De technische kenmerken van het tra-
ceerbaarheidssysteem zijn:
– Klantspecifiek beheer van traceer-

baarheidsgegevens in alle fasen van 
de productieketen. 

– Mogelijkheid tot afstemmen van 
fabrieksactiviteiten met de HACCP-
methode. 

– ‘Webserver’-mode voor mobiele ter-
minals, waardoor installatie van pro-
gramma’s niet nodig is en downloa-
den niet noodzakelijk.

– Mogelijkheid tot het aanpassen van 
de software, om eenvoudige interfa-
ces te creëren.

De Traceability Manager bevat een ETL- 
(Extract Transform Load) module. Daar-

mee is real time in twee richtingen te 
communiceren met bestaande software-
systemen als ERP, MES en WMS.

In twee maanden operationeel
De implementatie van de Traceability 
Manager was niet eenvoudig. Lefranc 
hierover: “Door de standaardisatie tus-
sen de verschillende divisies moeten wij 
onze commerciële gegevens via een Ora-
cle database beheren. Onze productieda-
ta dienen met dit systeem overeen te 
stemmen.” In samenspraak met Avery 
Dennison werd het probleem opgelost.
De overgang naar het nieuwe traceer-
baarheidssysteem viel samen met een 
productietoename bij Domalait. Toch 
was de nieuwe traceerbaarheidsmodule 
binnen twee maanden operationeel.

Productiviteitsverhoging
Domalait gebruikt nu de Traceability 
Manager voor het beheer van de traceer-
baarheid in de gehele fabriek en monitort 
de productie van de 11 lijnen alsook de 
voorraad basisingrediënten. Tevens ver-
zamelt de afdeling kwaliteitscontrole 
dagelijks de statistieken van productieor-
ders ter verbetering van de productiepro-
cessen. Met de aangelegde database 
onderhoudt Domolait  een nauwkeurige 
trackinggeschiedenis voor elk product, 
van inkomende goederen tot en met de 
eindproducten.
Lefranc kijkt tevreden terug op de ver-
nieuwing: “Wij hebben nu controle over 
iedere fase in de productieketen en kun-
nen onze processen verbeteren. De 
downtime in de productie is verminderd, 
waardoor de productiviteit binnen zes 
maanden met vijf procent is verhoogd. 
Met het systeem voldoen we aan de eisen 
die de wetgever stelt en aan de kwali-
teitswensen van onze afnemers.”

• www.monarch.averydennison.com

De Franse kaasverwerker Domalait wilde in de vestiging even 

onder Parijs de traceerbaarheid in het gehele productieproces 

verbeteren. Het bedrijf realiseerde dit met de implementatie van 

Traceability Manager van Avery Dennison en verbeterde 

tegelijkertijd de productiviteit en kwaliteit.

Traceerbaarheidssysteem 
verhoogt productiviteit
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Etikettering op het product als onderdeel 
van het traceerbaarheidssysteem.

Het nieuwe systeem verminderde de downti-
me bij Domolait. Hier de doosmarkering. 
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