Fødevarestyrelsen får et nyt
findsmiley.dk
Information til fødevarevirksomheder i Danmark
Hvorfor får jeg denne seddel?
D. 15. august 2016 får Fødevarestyrelsen et nyt findsmiley.dk.
Hvad betyder det for mig?
Hvis din fødevarevirksomhed har en hjemmeside, så skal smiley-rapport-linket
her skiftes ud i forbindelse med lanceringen af det nye findsmiley.dk.
Hvordan gør jeg det?
Du kan finde dit nye link på to måder:
1) Du kan gå ind på findsmiley.dk og søge på din virksomhed. Når du trykker
på søgeresultatet, der viser din virksomhed, kommer du ind på din
virksomhedsside på findsmiley.dk. Nederst på virksomhedssiden findes
dit link, tryk på knappen ”Kopier link”, hvorefter du kan indsætte linket på
din egen hjemmeside. Derved vil alle, der besøger din hjemmeside nemt
kunne finde de sidste fire kontrolrapporter for din virksomhed.
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2) Du kan trykke på dit nuværende link. Herved vil du blive ført over på din
virksomheds nye side på findsmiley.dk. Dette gamle link vil ikke blive ved
med at virke. Derfor er det vigtigt, at du kopierer det nye link, som du
finder nederst i en boks på din virksomhedsside på findsmiley.dk, og
sætter det ind på din virksomheds hjemmeside.

Da der er mange fødevarevirksomheder i Danmark, der alle skal implementere
deres nye link på deres egen hjemmeside, har Fødevarestyrelsen besluttet, at de
gamle links vil lede brugeren over på det nye site i en begrænset overgangsperiode,
dvs. indtil august 2017. Herefter vil de gamle links ikke længere fungere, og de
virksomheder, der ikke har det nye link på egen hjemmeside, vil derfor ikke
længere leve fuldt op til kravet om offentliggørelse af kontrolresultater.
Særligt for virksomheder, der anvender gruppe-links
På Fødevarestyrelsens gamle findsmiley.dk kunne kæder med max 72
virksomheder tilknyttet anvende et gruppe-link. Disse links vil ikke længere
fungere med det nye findsmiley.dk. Ønsker virksomhederne stadig at bruge et
gruppe-link, skal de henvende sig til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen –
da vil vi lave et nyt gruppelink til kæden.
Hvor finder jeg yderligere information?
Efter d. 15. august kan du finde yderlige information på findsmiley.dk
Hvor kan jeg få hjælp?
Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsens
kunderådgivning på telefon nr. 72 27 69 00 eller ved hjælp af kontaktformularen
på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som du finder her.
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