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FAKTA OM DANKOST PRO 
ALLMÄN INFORMATION FÖRETAGET 

Programmet använder er data och era råvaror. En 
svensk databas från Livsmedelsverket ingår 
 

Företaget har existerat i 25 år 

Beräkning i realtid av näringsämnen, vitaminer och 
mineraler 

Välkänt i Danmark, Island och Färöarna 

Obegränsat antal råvaror kan importeras genom csv 
filer 

Ägs av Kraftvaerk Group A/S (danskt it 
företag) sommaren 2016  

Näringsämnen läggs ihop och sorteras i 
storleksordning om flera varianter packas i samma 
förpackning  t:ex. 6 stycken olika chokladtryfflar  

På kontoret i Köpenhamn finns alltid ett 
dedikerat team som hanterar hotline. 
Teamet har en gedigen bakgrund från 
livsmedelsbranschen 
 

Möjlighet för detaljerad deklaration för blandade 
förpackningar. Varje vara eller produkt får en egen 
etikett med t:ex allergener, tillsatser och e – 
nummer 

Existerande kunder i Danmark är större 
organisationer som sjukhus i region Själland 
och syddanmark, 2 av 5 län med alla sjukhus 
i dessa län representerade 
 

Egna upprättade produkter används i slutprodukter 
eller recept, t:ex en pajdeg. (produkt i 
produktsystem) Detta förenklar uppdatering och 
förändringar i recept och produktspecifikationer 

Inom livsmedelsbranschen har företaget 
ytterligare 100 kunder i Skandinavien 

Produktutveckling – gör en kopia och modifiera 
råvaror / mängd när du skall förbättra och utveckla 
din produkt och din produktion 

Kontakta oss gärna för mer referanser 

Designa egna etiketter, produktspecifikationer och 
PR-material. Programmet levereras med templates 
som innehåller dynamiska fält och kan kopieras till 
egna förslag 

 

Deklaration enligt EU-standard. Möjlighet att själv 
justera utskrifter i designmodulen. Kan visa QUID, 
allergener eller tillsatser för sig som e-nummer eller 
beskrivning. Ekologi, koldioxid /CO2 (förväntad 
sommaren 2017) 

 

Programmet kan skicka produktspecifikation direkt 
till GS1 Validoo via certifierad integration 

 

YTTERLIGARE INFORMATION PRISER 

Programmet levereras på svenska och/eller engelska 
inklusive engelsk manual 

Priser på vårt program börjar på 3.000 EUR 

Service- och uppdateringsabonnemang: gratis 
hotline och upp till två årliga uppdateringar av 
programmet. Senaste release kom i mars 2017 

Ett mellanstort program med flera samtidiga 
användare kostar omkring 5.000 till 7.500 
EUR (investering) 

All data finns enbart hos er på en lokal SQL databas. 
Ni bestämmer vem som har tillgång till systemet 

Serviceabonnemang, inte obligatoriskt 
kostar från 600 EUR årligt 

 


