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Beste FSC-certificaathouder,
Het zal u het afgelopen jaar niet ontgaan zijn, dat de uitvoering van de FSC-audits en – nog
belangrijker – de FSC-rapportages aardig wat problemen hebben ondervonden. Daarover
hebben wij u al over geïnformeerd. Tot nu toe was alleen het probleem dat de SCCI en SKH
niet een afdoende oplossing kon vinden om iedereen op tijd van zijn/haar FSC-rapport te
voorzien. Helaas bleek de automatiseringstool (Synergy) weerbarstiger te zijn dan gedacht.
Daarom onze welgemeende excuses aan iedereen die hierdoor problemen heeft ondervonden.
Maar, zoals het er nu naar uitziet kunnen we vanaf maart/april met een schone lei beginnen.
Vandaar dat ik u deze mail stuur, als voorbode op wat u binnenkort kunt verwachten. Want wat
is het geval:

SKH is actief aan de slag gegaan met het optimaliseren van Synergy (de
rapportengenerator);

De workflow tussen SKH en de SCCI is verder verbeterd;

Alle concept-rapportages die u van uw auditor heeft ontvangen zijn nagenoeg
allemaal automatisch zonder wijzigingen omgezet tot het definitieve rapport;

Er zal binnenkort een re-boot van het Synergy-programma plaatsvinden, waardoor u
eenmalig diverse mails ontvangt, die u verder mag negeren. Deze mails hebben
namelijk betrekking op het afhandelen van de minors en majors, die in veel gevallen
al lang zijn opgelost. Maar de re-boot is nodig om alle oude problemen in één keer op
te lossen. U mag de mails dus negeren.
Wij hopen dat hiermee de problemen zijn opgelost, zodat uw FSC-certificering veel vlotter en
bedrijfsvriendelijker gaat verlopen. Mocht u na de re-boot alsnog problemen ervaren, dan
horen wij die graag. En mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u contact met ons
opnemen.

(c) 2015 SCCI. All rights reserved. Afmelden

1

