
 

 

Ókeypis prufuaðgangur 
Leiðbeiningar fyrir notendur 

 

Innskráningarsíða: https://secure.e-smiley.dk/tablet 

Samningur nr.: 39898 

Notandanafn: notandi 

Lykilorð: 123456 

Smelltu á Innskrá og smelltu svo á aðra hvora deildina  
í glugganum sem þá kemur upp: Eldhús og uppþvottur eða 

Matsalur og bar.  

 

 

Það er alltaf hægt að skipta á milli deilda með því að smella 
á valmyndina ofarlega í hægra horninu. 

 

Smelltu á eitthvert atriði til að kvitta fyrir þrifum. Smelltu 

svo á Þrifin hafa verið framkvæmd ef þrifin eru kláruð. 

Smelltu á Þrifin hafa ekki verið framkvæmd ef ekki náðist 

að klára þrifin. Þá verður þú að velja eina eða fleiri 
mótvægisaðgerðir. 

ATH! Sjá má stuttar þrifaleiðbeiningar hægra megin í 

glugganum og ítarlegri leiðbeiningar ef smellt er á  
Smelltu hér til að lesa GÁMES áætlunina.  

Mundu alltaf að smella á Vista neðst í glugganum.  

Hægt er að klára fleiri en eitt atriði með því að smella á 
Framkvæma mörg atriði í einu.  

Hakaðu við þau atriði sem hafa verið kláruð (1, 2 eða fleiri) 

og smelltu á Vista neðst. 

ATH! Þennan möguleika er einungis hægt að nota fyrir 
verkefni sem hafa verið kláruð eða eru í lagi. 

 

 

Ef smellt er á flipann Skráningarbækur er hægt að 
framkvæma ýmsar flóknari skráningar, s.s. móttökueftirlit, 

skynmat á réttum og frávikaskýrslur. 
 

Ef smellt er á flipann Skýrsla efst á síðunni er hægt að sjá 
hvernig skráningarnar hafa tekist til á mismunandi tímum. 

Hægt er að smella á ákveðið atriði eða ákveðnar 

dagsetningar til að sjá nánari upplýsingar.  

 

Við mælum með að þú fiktir þig áfram með hnappana og skráningarnar, þannig lærir þú best á kerfið. 

Ef einhverjar spurningar vakna, sendu þá fyrirspurn á daniel@tandur.is 

 

https://secure.e-smiley.dk/tablet
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Rafrænt GÁMES  
(HACCP) eftirlitskerfi 

 

Tandur býður upp á fullbúið GÁMES (HACCP) eftirlitskerfi frá eSmiley. Kerfið er í notkun hjá 

yfir 9.000 fyrirtækjum í 15 löndum og hefur það nú verið aðlagað að íslenskum markaði. 

Hér að neðan má sjá dæmi um helstu kosti eSmiley kerfisins en fleiri upplýsingar er einnig að 

finna á esmiley.dk. Vinsamlegast hafið samband við Tandur í síma 510-1200 eða sendið 

tölvupóst á tandur@tandur.is ef þið viljið bóka kynningu frá þjónustufulltrúum okkar. 

Rafrænar skráningar - minni pappírsnotkun 

- Kerfið er aðgengilegt á öllum tegundum vafra. 

- Engin þörf á að fletta upp í fjölda mappa við eftirlit, 

skráningarnar eru allar á einum stað.  

Notendavænt viðmót 

- Öll yfirstandandi eftirlitsatriði eru á einni síðu. 

- Verkefnum er skipt upp eftir hópum. 

- Það er hægt að klára mörg eftirlitsatriði í einu  

á fljótlegan og einfaldan hátt. 

- Frestur til að klára verkefni kemur greinilega fram. 
 

Einfaldar og aðgengilegar skýrslur 

- Litir sýna á greinilegan hátt kláruð og útrunnin atriði. 

- Með einum smelli er hægt að sjá hver kvittaði fyrir atriði, 

hvenær það var gert og hvort það stóðst öll viðmið. 

- Vikulegar skýrslur eru sendar sjálfvirkt með tölvupósti. 
 

Fullbúið GÁMES kerfi + aðrar leiðbeiningar 

- Kerfinu fylgja lýsingar á helstu áhættuþáttum í matvæla-

iðnaði og réttum vinnubrögðum samkvæmt alþjóðlegum 

stöðlum. 

- Leiðbeiningar sem fyrirtæki hafa þegar búið til, t.d. 

varðandi þrif og önnur verkefni, er auðveldlega hægt að 

setja inn í kerfið og tengja við viðeigandi eftirlitsatriði. 
 

Sérsniðin skráningarblöð 

- Flóknari skráningar eru settar upp sem skráningarblöð. 

- Blöðin eru sérsniðin að þörfum hvers fyrirtækis. 

- Vörumóttaka, viðhald, frávik, gæðamat og kvartanir  

henta fyrir skráningarblöð. 

- Fullkominn rekjanleiki, t.d. fyrir lotunúmeraleit.  

 

http://www.esmiley.dk/en/

