COMUNICADO DE IMPRENSA
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
CONTATO:
		

Ed Bradley, Vice-Presidente da divisão de Food Safety
Neogen Corporation, +1 517/372-9200

620 Lesher Place
Lansing, Michigan 48912
+1 517/372-9200
e-mail: neogen-info@neogen.com
www.neogen.com

Neogen lança o sistema de informação e análise NeoNet para testes de ATP
LANSING, Michigan, 9 de maio de 2017 — A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) desenvolveu um sistema de
software inovador que permite aos diretores da área de segurança de alimentos, acesso imediato aos resultados de testes
de sanitização em suas instalações — não importa onde no mundo estão localizadas essas instalações.
O novo NeoNet da Neogen é um software de plataforma baseada na nuvem que permite aos diretores corporativos
da área de segurança alimentar alcançar novos níveis de acesso, conhecimento e controle da eficácia de programas de
sanitização em cada uma de suas instalações. Com o sistema NeoNet, cada instalação realiza os testes de trifosfato
de adenosina (ATP) e transfere os resultados facilmente para as redes locais de computadores. Os dados são
automaticamente sincronizados com o sistema universal NeoNet do cliente.
“Os diretores das áreas de garantia de qualidade e sanitização têm precisado de uma forma de saber rapidamente sobre
potenciais problemas e comparar os resultados entre as instalações, assim como grupos de produção e equipamentos
nessas instalações,” disse Ed Bradley, vice-presidente da divisão de Food Safety da Neogen. “Especialmente para
organizações que possuem múltiplas instalações distantes umas das outras, o desafio tem sido coletar e interpretar
eficientemente todos os dados da empresa. O sistema NeoNet simplifica muito esse processo, apresentando os dados
coletados graficamente sem a necessidade de uma extensa análise de dados. Esse processo simplificado permite aos
diretores responder mais rapidamente às situações que precisam de atenção imediata — e potencialmente salvar as
suas empresas das consequências devido a um programa de sanitização ineficaz.”
Ao utilizar o NeoNet com o popular sistema de teste AccuPoint® Advanced da Neogen, um diretor pode analisar
os resultados dos testes de cada instalação ou comparar uma instalação com todas as outras localidades. O sistema
também fornece comparações do histórico dos resultados dos testes de ATP com os resultados atuais. Em cada nível,
os resultados são apresentados com um gráfico de barras e percentagens de aprovação, marginal e reprovação são
classificados pelo percentual de reprovação mais alto. Os usuários podem restringir os resultados a um período de
tempo selecionado, como as últimas 24 horas, ou por semana, mês, trimestre, ou por ano.
“Nós temos recebido muitos incentivos das companhias pioneiras no sistema NeoNet,” disse Bradley. “Eles constataram
que o sistema é fácil de ser utilizado e cumpre com as necessidades da indústria.”
A Neogen Corporation desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de alimentos e animais. A
divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados e kits para testes diagnósticos de bactérias
causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alergênicos alimentares, resíduos de drogas, doenças
em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder no desenvolvimento de genômica animal
juntamente com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos,
farmacêuticos, instrumentos, cuidados com lesões e desinfetantes

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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