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Webinarul IFS Risk Management Services  
 
Acest webinar vă prezintă caracteristicile și modul de utilizare a noilor servicii privind 
managementul riscului oferite gratuit de IFS pentru utilizatorii Bazei de date IFS  - 
IFS Trend Risk Monitor și IFS Trend Risk Report.  
 
Instrumentul IFS Trend Risk Monitor (Monitorul Evoluției Riscului) din Baza de date 
IFS permite vizualizarea într-un singur loc a tuturor surselor esențiale de informații 
privind siguranța produselor alimentare, cu posibilitatea de a personaliza modul de 
vizualizare a acestor informații.  
 
Dintr-o singură privire, puteți vedea ce s-a întâmplat în lume în ultima lună, pe 
tematicile arzătoare din domeniu: cazuri de fraudă alimentară, rechemări din toată 
lumea, noutăți, evoluția prețurilor, noutăți științifice publicate de institute de 
cercetare prestigioase din întreaga lume și încă multe alte informații interesante și 
utile pentru activitate de zi cu zi din industria alimentară.  
 
Este un instrument extrem de util pentru toți Managerii de Calitate care doresc să se 
țină la curent cu toate noutățile și evenimentele din domeniu într-un mod extrem de 
rapid și eficient, dând click pe un singur link!  
 
Pe lângă facilitățile de afișare și căutare, acest instrument generează lunar, gratuit 
pentru utilizatorii Bazei de date IFS, o publicație numită IFS Trend Risk Report 
(Raportul Evoluției Riscului) 
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În doar 10 pagini, primiți un raport complet privind toate aspectele relevante din 
domeniu din ultima luna: cazurile de fraudă alimentară, rechemările din lume, 
probleme curente de siguranța alimentelor, analiza datelor din SRAF, evoluții prețuri 
pe piața europeană pentru diferitele categorii de produse, publicații notabile și 
articole din media privind siguranța alimentelor.  
 
Vă așteptăm să explorăm împreună modul de funcționare a acestor servicii 
puse la dispoziție gratuit de IFS pentru firmele certificate IFS!  
 
 


