INFORMACJA O PRODUKCIE

Interfejs GMP+
GMP+ umożliwia użytkownikom
systemu przekazywanie danych
dotyczących pobieranych próbek
oraz wyników analiz w formie pliku
(XML lub CSV) w wiadomości do bazy

danych GMP+ Monitoring database.
AGROLAB w celu zaoszczędzenia
czasu i nakładów na ręczne
wprowadzanie
danych
zaimplementowało
specjalny

interfejs. Laboratorium AGROLAB
Polska może wprowadzać takie dane
w ramach usługi dodatkowej.

W jaki sposób mogę skorzystać z usługi przekazywania danych przez interfejs?
Z naszego interfejsu GMP+ można korzystać na dwa sposoby:
1. Do uprzednio zarejestrowanych próbek dodanie wyników analiz
2. Wysłanie wszystkich danych dotyczących próbki

Ad 1) Dodawanie do zarejestrowanych próbek wyników analiz
■■ samodzielnie utworzyłeś próbkę
w bazie GMP+ Monitoring
database, a teraz wraz z próbką
przekazujesz nam ID GMP+
próbki
■■ my przekazujemy wyniki analizy
do bazy danych

Ta
opcja
użytkowania
GMP+
Monitoring database jest szczególnie
interesująca, jeżeli chcesz pracować
z
własną
nazwą
produktu.
Jeżeli utworzyłeś w bazie danych
nazwę produktu i chcesz z niej
w dalszym ciągu korzystać, to
również w przyszłości konieczne

będzie samodzielne wprowadzanie
danych (pobrania) próbki. GMP+
przynajmniej w aktualnej wersji
nie
przewiduje
możliwości
pełnego utworzenia próbki przy
pomocy pliku wiadomości. W tym
przypadku możemy zająć się jedynie
przekazaniem wyników analizy.

Ad 2 ) Przesyłanie wszystkich danych próbki
W przypadku opcji przesyłania wszystkich danych próbki przekazujemy
w pliku wiadomości zarówno dane pobranej próbki, jak i wyniki analizy.
Przekazywanie przez nas danych w takiej formie jest możliwe tylko w
przypadku przekazania nam wraz z próbką następujących informacji:
■■ GMP+ customer ID (numer GMP+ firmy / zakładu)
■■ kod produktu GMP+ (ID przesłanego materiału)
■■ data pobrania próbki
Oprócz tych trzech obowiązkowych informacji możemy przekazać do GMP+
dodatkowe informacje, jeżeli zostaną nam udostępnione:
■■ numer partii (ew. numer serii, numer odpowiednio dokumentu)
■■ GMP+ Producer ID (ID producenta przesłanego produktu, jeżeli nie jesteś
producentem)
■■ GMP+ Supplier ID (ID dostawcy przesłanego produktu)
■■ pochodzenie próbki (kraj)
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Jeżeli nie posiadasz wymienionych
powyżej informacji, znajdziesz je na
stronie internetowej GMP+:
h t t p s : // w w w . g m p p l u s . o r g /
pagina/1302/code-lists.aspx
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Formularz zlecenia
Formularz zlecenia AGROLAB dla próbek GMP+ można pobrać na naszej
stronie internetowej, w zakładce Do pobrania. Formularz zawiera już
domyślnie najważniejsze analizy potrzebne w systemie GMP+.
Jeżeli nie wszystkie potrzebne analizy są tam zawarte, można je wprowadzić
w dodatkowych polach.

Konieczność oznaczania wody DLA BADAŃ w szarych
polach

Niektóre badania umieszczone w formularzu zlecenia mają SZARE tło. Są to
analizy, w przypadku których GMP+ Monitoring database wymaga określonej
substancji (sucha masa lub 88 % suchej masy).
Przy tworzeniu wyników analizy za pomocą pliku wyników nie ma możliwości
ręcznego dostosowania substancji w momencie późniejszym, co było
możliwe do tej pory. Szary kolor pola informuje więc o konieczności
oznaczenia wody/suchej masy dla zleconych parametrów / pakietów, gdyż
bez tego odpowiednie wyniki nie mogą zostać zapisane w GMP+ Monitoring
database.
Badanie to jest automatycznie przejmowane przez nas.

Dane próbki

Formularz zlecenia zawiera pola na dane (pobrania) próbki, w których
wystarczy dodać tylko własne informacje.
Jeżeli chcesz, aby Twoje dane były przekazywane przez AGROLAB, zakreśl
punkt „Przekazuj wyniki do bazy danych GMP+“ – w zależności od tego, jakie
dane zostały nam przekazane, próbka zostanie uzupełniona lub zostanie
utworzona nowa próbka.
Jeżeli chcesz pracować z własnym formularzem zlecenia, należy koniecznie
podać wymienione powyżej dane.

TWÓJ PLUS: AGROLAB Polska Sp. z o.o. JEST TWOIM PARTNEREM W BADANIACH PASZ
AGROLAB Polska Sp. z o.o. jest
godnym zaufania i kompetentnym
laboratorium
badawczym
specjalizującym się w badaniach
pasz, żywności, owoców i warzyw
oraz wody pitnej.
Badania są wykonywane dla klientów
na całym świecie, ale przede
wszystkim dla polskich klientów od
prawie 20 lat.
Jeśli są Państwo zainteresowani
naszą nową usługą, prosimy o kontakt
z odpowiednim przedstawicielem
handlowym.
(Osobę kontaktową możesz znaleźć
poprzez „Osoba do kontaktu w
Państwa kraju” w prawym górnym
rogu naszej strony internetowej
www.agrolab.com)
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