


KENNETH CHRISTENSEN
Kenneth har arbejdet med software-
udvikling i mere end 27 år. Han har 
stor erfaring i at designe brugervenlige 
løsninger og står for den tekniske 
udvikling og support af 
e-branchekoden.

FAGLIGHED OG KVALITET ER ALTAFGØRENDE
Vi har udviklet et system, hvor vores kompetencer indenfor fødevare-
lovgivning og softwareudvikling indtil videre har hjulpet mere end 
1200 virksomheder. Med e-branchekoden får du høj faglighed og 
kvalitet – en viden vi stiller gratis til rådighed for vores kunder.

TOMMY PETERSEN
Tommy har arbejdet med fødevare-
lovgivning, egenkontrol og branche-
koder i mere end 24 år, heraf 16 år 
som tilsynsførende i Fødevarestyrelsen. 
Han kender systemerne indefra og 
rådgiver kunderne om alle forhold 
indenfor fødevarekontrol og -lovgivning.

Egenkontrollen skal være effektiv og sikker,  
men samtidig overkommelig og let at bru-
ge. Kontrolbesøgene fra Fødevareregionen 
går meget nemmere, når der er styr på  
dokumentationen, orden i sagerne og 
tidsfristerne er overholdt. e-branchekoden 
husker din egenkontrol for dig og er din 
genvej til den glade smiley.

e-branchekoden er det mest effektive og 
brugervenlige egenkontrolprogram på  
markedet. Det er slut med løsark, papirrod 
og nervøsitet over næste besøg fra Føde-
varekontrollen. 

Du slipper for selv at udarbejde virksom-
hedens tilpassede egenkontrolprogram.  
Vi udarbejder en individuel løsning til dig, 
der opfylder alle lovens krav, herunder  
risikovurderinger m.m.

Den sikre vej til
en glad smiley



Gratis rådgivning 
og support

Når du tilmelder dig e-branchekoden får du – udover et nemt og brugbart 
egenkontrolprogram – adgang til gratis rådgivning omkring fødevarelovgivning. 
Du kan altid ringe og få klarhed over reglerne eller et godt råd med på vejen.

Vi har en høj faglighed med bred erfaring fra branchen. Tommy Petersen har 
blandt andet udarbejdet branchekoder til restauranter, bagerier og butiks-
slagtere. En know how du får med i prisen hos e-branchekoden.

Abonnementet omfatter også en branchekode, der løbende opdateres ved 
blandt andet ny lovgivning. Branchekoden bliver desuden vurderet i Føde-
varestyrelsen én gang om året. Dermed vil jeres egenkontrolprogram altid 
være opdateret i forhold til de gældende love og regler, og der kommer 
ingen ubehagelige overraskelser ved Fødevareregionens kontrolbesøg.

Intelligent 
egenkontrol

e-branchekoden er et elektronisk egenkontrolprogram, der 
kan køre på en hvilken som helst computer med forbindelse 
til internettet. Online-systemet giver en række indlysende 
fordele frem for den gammeldags papirmetode.

NEMT OG OVERSKUELIGT
Når programmet er sat op, er det meget let at foretage 
egenkontrollen. Systemet er enkelt og effektivt at bruge i 
dagligdagen. En overskuelig liste og kalender viser hvilke 
dokumentationer, der er udført eller mangler. Hvis en ind-
beretning ikke overholder kravene, minder systemet dig 
om at oprette en fejlrapport og kommer med et forslag til 
teksten.

Når myndighederne kommer på kontrolbesøg, er det meget 
nemt at vise dem en overskuelig og komplet dokumenta-
tion for egenkontrollen.

STOR SIKKERHED
e-branchekoden sikrer, at du får udført egenkontrollen til 
tiden, og at du gør det korrekt. Du får påmindelser på mail 
eller sms, og hvis der kommer ændringer af reglerne, sørger 
vi for at opdatere systemet.

Desuden er der indbygget backup i systemet. Du undgår 
rod i papirerne, hvor vigtige rapporter risikerer at forsvinde  
- det hele ligger tilgængeligt online.



e-branchekoden og tablet 
PC’ere er et rigtig godt  
makkerpar i dagligdagen. 
Faktisk er systemet skrædder-
syet til brug på enhver tablet 
PC. Fordelen er, at du kan  
aflæse køleskabets tempera-
tur og indberette det i samme 
arbejdsgang. Indtastningen 
forgår med klik i stedet for 
tastatur, så det kan ikke være 
nemmere.

Du sparer tid og minimerer 
risikoen for fejl ved at køre 
din egenkontrol elektronisk.  
Samtidig har du en unik mu-
lighed for at søge oplysninger 
direkte i branchekoden. Du 
har altid nyttig og opdateret 
viden lige ved hånden.

Din mobile 
følgesvend



Brammers menuer er et cateringfirma, der har leveret 
mad til fester, receptioner og arrangementer siden 1996. 
Virksomheden leverer mad til Københavns-området og 
hele Nordsjælland, og der er rigtigt travlt i butikken. 
Derfor er køkkenchef, Jeanne Brammer, glad for at have 
lagt egenkontrollen over til e-branchekoden:

”Jeg sparer rigtig meget tid – i hvert fald 2 timer om 
måneden - og det er rigtig meget tid, som jeg i stedet 
kan bruge til andre ting,” siger Jeanne Brammer.

Hun ser især en stor fordel i, at systemet fungerer godt 
på en iPad. 

”Jeg kan tage den med rundt og skrive tingene direkte 
ind. Jeg glemmer ingenting – det er overskueligt, og jeg 
får alt med,” fortæller hun. Og det er ikke kun til selve 
egenkontrollen, hun bruger systemet:

”Det er også rigtigt brugbart i forhold til den løbende 
vedligeholdelse. Ved den enkelte lokalitet kan jeg lyn-
hurtigt skrive ind, om noget skal males eller spartles 
– det er ikke længere noget jeg skal gå og huske på,” 
fortæller Jeanne Brammer.

Det kan ikke være 

meget nemmere



Højt serviceniveau 
og god rådgivning

Café Grundtvig i Birkerød Idrætscenter er en 
af e-branchekodens ældste kunder. Indeha-
ver og restauratør, Niels Grundtvig, har hele 
perioden være en meget tilfreds bruger:

”Det er et fantastisk godt system. Det har 
gjort dagligdagen meget, meget nemmere 
for os. Vi har betydeligt bedre styr på egen-
kontrollen, end vi havde tidligere. Nu er alle 
dokumenter samlet ét sted, og jeg får det 
gjort,” fortæller han.

EN VENLIG REMINDER
”Det rigtig gode ved systemet er, at jeg 
bliver mindet om, at nu er det ved at være 
tid til at foretage egenkontrollen, så vi ikke 
kommer bagefter med det. Tidligere fore-
tog vi også målingerne løbende, men det 
med at få det bogført blev ofte skubbet lidt 
til side. Det gør det ikke længere,” fortæller 
Niels Grundtvig.

KUNDESERVICE I TOP
De store fordele ved at vælge e-brancheko-
den er ifølge Niels Grundtvig blandt andet 
systemets store fleksibilitet:

”Det er meget nemt at ændre i systemet, 
hvis der eksempelvis kommer et nyt køle-
skab. Og er der problemer, synes jeg, at ser-
viceniveauet hos e-branchekoden er meget 
højt. De står på stikker for os, og det er jeg 
meget tilfreds med,” siger han og forsætter:

”Jeg har flere gange brugt dem til decide-
ret rådgivning. Hvis jeg får nogle idéer til 
ændringer eller udvidelser af caféen, så har 
de været gode til at rådgive og hjælpe med 
andre, smartere løsninger.”

Det 
forkromede 
overblik

hverdag. Samtidig er det blevet 
mindre tungt at udføre egen-
kontrollen. Før i tiden sad vi og 
udfyldte alle punkter på otte ark. 
Nu er det blevet nemmere, fordi 
man kan vælge, at et punkt ikke 
er relevant for perioden,” for- 
tæller Jonas Preisler.

OVERBLIK OVER GENERELLE FEJL
Det er ikke kun selve egenkon-
trollen, der er nemmere med 
e-branchekoden. Når man som 
Bojesen har meget isenkram for-
delt på forskellige køkkener, kan 
det ofte være svært at overskue, 
hvornår inventar trænger til at 
blive skiftet ud – men e-branche-
koden giver et godt overblik over 
generelle fejl.

”Hvis det samme køleskab går 
ned flere gange, er det nemmere 
at holde øje med. Det tror jeg 
ikke, jeg ville have lagt mærke til 
i dagligdagen uden e-branche-
koden. Hvis der gik et par uger 
mellem fejlene, ville jeg ikke på 
samme måde have lagt mærke til 
det. Jeg ville i stedet have ringet 
efter en, der kunne komme og 
fikse det hver gang,” siger Jonas 
Preisler.

Bojesen driver blandt andet restauranten og caféen  
i Operaen i København og står for cateringen ved  
konferencer med op til 5.000 deltagere. Der er meget 
at holde styr på, men det er blevet nemmere med 
egenkontrolprogrammet fra e-branchekoden, mener 
køkkendirektør, Jonas Preisler:

”Vi har folk fordelt på tre forskellige adresser. Som 
chef for brugerne af systemet er det hurtigt for mig  
at få et overblik over mine folk, og om de får lavet 
egenkontrollen. I mange år har udfordringen for  
mig netop været at få det gjort – og holde mine  
folk i ørene om at få det gjort. Det er blevet meget 
nemmere nu,” siger han.

NEMMERE AT GÅ TIL
”Den tilbagemelding jeg får fra vores forskellige  
lokationer er rigtig god. Systemet er nemt at forstå 
og nemt at gå til, hvilket betyder meget i en travl 
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