‘SPECIALIST IN
DIERPLAAGBEHEERSING’

IPM-CONNECT
•

CONSTATEREN EN VERHELPEN VAN BOUWKUNDIGE GEBREKEN.

•

BEHEERSING VAN OPTIMALE HYGIËNE.

•

ANALYSE VAN PROBLEEMGEBIEDEN.

•

INFORMEREN VAN DE BETREFFENDE KWALITEITSFUNCTIONARIS EN HET
MANAGEMENT.

•

AFTER-CARE EN FEED-BACK OP GENOMEN MAATREGELEN.

•

EEN HYGIËNISCHE EN ONGEDIERTEVRIJE ORGANISATIE.

ATTACK DIERPLAAGBEHEERSING
Keplerstraat 3 ∙ 1704 SJ Heerhugowaard ∙ T 0800 - 02 42 000 ∙ F 072 - 57 21 212 ∙ E info@attack.nl

www.attack.nl

ALGEMEEN
Attack heeft al jaren een andere kijk op
ongediertebestrijding; wij spreken liever van
dierplaagbeheersing. Vandaag de dag is IPM
bij veel bedrijven en instellingen niet meer weg
te denken. IPM: Integrated Pest Management;
een aanpak om dierplagen te voorkomen en te
beheersen. De basis van zo’n plan is een duidelijke
en adequate rapportering van geconstateerde
gebreken, zowel bouwkundig als op het gebied
van hygiëne en als laatste pas de mate van
aanwezigheid van plaagdieren.

IPM-CONNECT
AANPAK
Inventarisatie

Bestrijdingsmiddelen

De eerste stap in een planmatige aanpak van plaagdieren is een inventarisatie en

Alle technische gegevens van de

het maken van een duidelijke plattegrond. De ruimtes worden geïnventariseerd

bestrijdingsmiddelen welke gebruikt

en er worden aanbevelingen gegeven op het gebied van hygiëne en bouwkundige

worden zijn ter beschikking in het

gebreken. Deze worden aangegeven in een actielijst in uw digitaal logboek.

digitaal logboek onder product-

Daarnaast worden op een plattegrond de controlepunten aangegeven. Deze

informatie.

zal interactief worden gemaakt en tevens worden geplaatst in uw logboek op
internet.

WERKWIJZE
Rapportage
De bestrijdingstechnicus van Attack staat via zijn PDA online in verbinding
met de centrale computer. Hij ontvangt draadloos alle voor de klant specifieke
instructies omtrent zijn uit te voeren werkzaamheden. Tijdens de inspectieronde
wordt de bestrijdingstechnicus verplicht alle controlepunten te scannen en te
antwoorden op een aantal voor het controlepunt specifieke vragen.
Na zijn ronde neemt hij zijn bevindingen door met de verantwoordelijke
persoon, deze plaatst zijn handtekening en naam op de PDA en het rapport
wordt verzonden naar de centrale computer van Attack. Alle vastgelegde
informatie wordt direct na verwerking doorgezonden naar het e-mailadres van
de betreffende verantwoordelijke en toegevoegd aan zijn persoonlijke digitaal
logboek op www.attack.nl.
De klant weet zeker dat alle punten gecontroleerd zijn en kan uit zijn
rapportages exact de gebieden met problemen en de mate daarvan in zijn
organisatie,in kaart brengen.

After-care
We kunnen bouwen op een jarenlange ervaring in de
ongediertebestrijdingsbranche en op enthousiaste en
flexibele medewerkers met kennis van zaken. Regelmatig
worden er cursussen en informatiedagen bijgewoond om
de kwaliteit van onze medewerkers op een hoog peil te
houden.
Attack is ISO gecertificeerd door Lloyd’s Register
Quality Assurance. Er zijn dus binnen ons bedrijf

De kwaliteit waarborgen wij door iedere medewerker

uitgebreide dossiers aanwezig inzake de gebruikte

zijn eigen klanten toe te wijzen. Iedere maand worden

bestrijdingsmiddelen zoals de veiligheidseisen,

alle klanten met de medewerkers doorgenomen. Alle

voorbeeldetiketten en gebruiksprocedures.

problemen krijgen individueel aandacht.

Onze medewerkers zijn/worden opgeleid volgens
de wettelijke eisen en gebruiken uitsluitend
bestrijdingsmiddelen welke zijn toegelaten door het
Ministerie van VROM. Alle diploma’s kunt u vinden door
in het jobrapport in uw digitaal logboek te klikken op de
naam van de servicemedewerker.

www.attack.nl

DIGITAAL LOGBOEK
IPM-Connect
De internetversie van het logboek van Attack is IPMConnect, een digitale vorm van rapportage van de
uitgevoerde diensten. Samen met alle voor u relevante
documentatie. IPM-Connect geeft u alle tools in handen
om volledig invulling te geven aan eisen zoals opgenomen
in de General Food Law, AIB, HACCP en BRC.

WAT BIED IPM-CONNECT?
•

Geautomatiseerde en gestructureerde processen inzake dierplaagbeheersing.

•

Rapportage van iedere controle van alle scanpunten.

•

Directe informatie over de huidige situatie in relatie tot de aanwezigheid van plaagdieren binnen uw onderneming.

•

Te scannen controlepunten aangepast aan de bedrijfssituatie.

•

Ook te gebruiken voor hygiëne- en bouwkundige inspecties.

•

Duidelijke informatie over uit te voeren acties.

•

Informatie over bestrijdingsmiddelen.

•

Digitale ‘interactieve’ plattegronden welke u direct inzicht geven m.b.t. eventuele aandachtspunten.

•

Geschikt voor ieder bedrijf, ongeacht de grote, branche of het aantal werknemers.

•

Geen aansluit-, opstart- of abonnementskosten.

•

Een inzichtelijk en effectief beeld van uw kwaliteit op het gebied van hygiëne voor al uw afnemers en auditors.

•

Uw logboek op het web, op elk moment toegankelijk, waar ook ter wereld.

•

Gewaarborgde kwaliteit.

EEN ANDERE KIJK OP
ONGEDIERTEBESTRIJDING

