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Dankzij een nieuw procesbesturingssysteem bij Nutricia in Cuijk zijn alle belangrijke gegevens

van eindproducten met een druk op de knop te achterhalen. Traceerbaarheid was voor Nutricia de

aanleiding om contact te zoeken met Starren. Dit heeft geleid tot een gebruiksvriendelijk systeem

dat traceerbaarheid regelt en de rapportagemogelijkheden vergroot.

De wettelijke verplichting tot traceerbaar-
heid biedt bedrijven de mogelijkheid om
meerwaarde te realiseren, zo luidt het uit-
gangspunt van system integrator Starren
BV. Het besturingssysteem waar Nutricia
in de mengerij in Cuijk mee werkte, draai-
de al vele jaren. Daardoor was het gevoe-
lig geworden voor storingen en bood het
geen flexibiliteit voor het doorvoeren van
procesveranderingen. Koppeling met een
ERP-systeem was niet mogelijk.

Vitaal
Begin 2003 leverde Starren het gloed-
nieuwe Nutristar besturingssysteem voor
de mengerij. De mengerij is een vitaal
onderdeel van het productieproces bij
Nutricia. Hier worden tal van varianten
van poeders gedoseerd en gemengd voor
de productie van speciale voeding voor
baby’s en volwassenen. De receptuur ver-
schilt per productvariant, zowel wat
betreft de gebruikte ingrediënten als de
onderlinge verhoudingen. De verhouding
en het type grondstof worden dusdanig
zorgvuldig gekozen en bewerkt dat exact
aan de juiste samenstelling voor de eind-
gebruiker wordt voldaan.
Intern wordt gewerkt met zogenoemde
tote-bins, grote containers met een
inhoud van 1.000 kg. Deze bins zijn voor-
zien van een eigen barcode. Het barcode-
systeem zorgt er voor dat alle gegevens
over de inhoud van iedere afzonderlijke
bin in Nutristar bekend zijn: welke poe-
ders zijn verwerkt, wat is daarvan de
houdbaarheidsdatum, welke lotnummers
horen daarbij en welke speciale product-
gegevens betreft het?

Batchpakket
Voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn
de centrale elementen van besturingssys-
teem Nutristar. Het systeem haalt bij

Nutrica de orders uit het bestaande ERP-
systeem van Baan en verwerkt deze in het
batchpakket. Vervolgens worden de
noodzakelijke productiestappen volgens
de receptuur automatisch in gang gezet.
In combinatie met het systeem van bar-
codescanning registreert Nutristar alle
gegevens over wat er gedurende het pro-
ductieproces met iedere bin gebeurt.
Zodoende kan Nutristar voor elk product
dat de poort verlaat, exact aangeven wel-
ke behandelingen zijn uitgevoerd. De
data voortkomend uit deze handelingen
zijn op een gebruiksvriendelijke manier
voorhanden. Een druk op de knop is vol-
doende om alle informatie over het pro-
duct terug te vinden.

Minder papier
Dankzij Nutristar is de papierstroom bij
Nutricia aanmerkelijk teruggebracht.
Traceerbaarheid is nu in elektronische
vorm geregeld. Het systeem biedt daar-

naast een hoge mate van flexibiliteit in
recepturen en in procesbesturing, waar-
bij productkwaliteit en voedselveiligheid
gegarandeerd blijven. Storingen en
alarmmeldingen worden vastgelegd,
zodat altijd kan worden bepaald onder

welke omstandigheden is geproduceerd.
De productierapporten kunnen naar de
wensen van de gebruiker worden inge-
richt. Door gebruik te maken van de S88-
modelstructuur, de wereldstandaard voor
het beschrijven van complexe processen,
realiseert Nutricia nu tevens een hogere
productiecapaciteit.
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