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1. Φάσεις παραγωγικής διαδικασίας
Τα κοµβικά σηµεία ιχνηλασιµότητας από τα οποία περνάει το προϊόν και τα οποία
παρακολουθούνται αναλυτικά από το Tracer Factory είναι τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παραλαβή
Αποθήκευση
Φιλτράρισµα
Γυάλισµα
Εµφιάλωση
Παραγγελία – Φόρτωση

Η ανάλυση των Process Stages γίνεται στις παρακάτω ενότητες.

2. Βασικοί Πίνακες
Στους βασικούς πίνακες καταγράφονται γενικού τύπου πληροφορίες που
χρησιµοποιούνται στα στάδια επεξεργασίας και παραγωγής. Οι βασικοί πίνακες
είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Α’ & Β’ Ύλες
Προϊόντα
Προµηθευτές
Πελάτες
∆εξαµενές
Παλέτες

3. Ποιοτικός Έλεγχος
Εγγραφές ποιοτικού ελέγχου γίνονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας από την παραλαβή µέχρι την πώληση. Η εν λόγω εγγραφή περιέχει
όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που καταγράφει η επιχείρηση για την
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, ενώ µπορεί πολύ εύκολα, λόγω της
παραµετροποίησης του συστήµατος, να συµπεριλάβει όποτε χρειαστεί και τυχόν
νέα στοιχεία µετρήσεων.

4. Παραλαβές
Η διαχείριση των παραλαβών χωρίζεται σε δυο κύριες κατηγορίες, στις παραλαβές
Α’ και Β’ υλών. Και στις δύο περιπτώσεις χρεώνεται η αποθήκη µε τις αντίστοιχες
ποσότητες για τις αντίστοιχες ύλες.

Α.

Παραλαβές Α’ Υλών

Ως Α’ ύλες εννοούµε τις διάφορες κατηγορίες ακατέργαστου λαδιού και
υποπροϊόντων αυτού που είτε θα χρησιµοποιηθούν στις διαδικασίες
επεξεργασίας και παρασκευής τελικού προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο κα.), είτε αποτελούν από µόνες τους προϊόν διακίνησης (µούργα,
βιοµηχανικό λάδι κα.).
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Η φυσική παραλαβή των Α’ υλών γίνεται από υπάλληλο µε δικαιοδοσία
αποδοχής ή απόρριψης της ύλης, ο οποίος και υπογράφει το δελτίο
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Η κάθε παραλαβή συνοδεύεται από ποιοτικό έλεγχο ο οποίος γίνεται και
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του χηµείου και τα αποτελέσµατα
καταχωρούνται στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας.
Σε περίπτωση που η Α’ ύλη δεν γίνει αποδεκτή για τον οποιοδήποτε λόγο,
επισηµαίνεται ως απορριπτέα και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της
στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας,
Οι Α’ ύλες που απορρίπτονται δεν χρεώνονται στην αποθήκη. Επίσης οι Α’
ύλες που αποθηκεύονται σε δεξαµενές πιστώνουν την αποθήκη µε τις
αντίστοιχες ποσότητες µεταφοράς.
Β.

Παραλαβές Β Υλών

Ως Β’ ύλες εννοούµε το βοηθητικό υλικό που χρησιµοποιείται στα στάδια
επεξεργασίας Ά υλών (Γη ∆ιατόµων, Φιλτρόχαρτα κα.) καθώς όλα τα υλικά
συσκευασίας που είτε έρχονται σε επαφή µε το τρόφιµο είτε όχι (πώµατα,
µπουκάλια, φιάλες, δοχεία, χαρτοκιβώτια κτλ).
Κατά την παραλαβή των Β’ Υλών καταγράφονται οι διαφορετικές παρτίδες
και ο συνολικός αριθµός τεµαχίων και παλετών κάθε παρτίδας.
Η κάθε παρτίδα Β’ ύλης καταγράφεται σε διαφορετική εγγραφή στο
σύστηµα ιχνηλασιµότητας,
Στην περίπτωση απουσίας κωδικού παρτίδας γίνεται σύνθεση κωδικού από
τον υπάλληλο παραλαβής µε στοιχεία που να παραπέµπουν στην
συγκεκριµένη παραλαβή.
Για κάθε παλέτα παραλαβής Β’ υλών εκτυπώνεται µια ετικέτα µε τα στοιχεία
του κωδικού παρτίδας και ένα µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης της παλέτας.
Σε περίπτωση που η Β’ ύλη δεν γίνει αποδεκτή για τον οποιοδήποτε λόγω,
επισηµαίνεται ως απορριπτέα και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της
στο σύστηµα ιχνηλασιµότητας.

5. Αποθήκευση
Ως αποθήκευση
αποµόνωσης.

ορίζεται

η

διαδικασία

µεταφοράς

Α’

υλών

σε

δεξαµενές

Κατά την µεταφορά µιας ύλης σε δεξαµενή αποµόνωσης το σύστηµα
ιχνηλασιµότητας ορίζει αυτόµατα τις παρτίδες αποθήκευσης ανάλογα µε την
τρέχουσα κατάσταση της δεξαµενής. Εάν η δεξαµενή είναι άδεια τότε
δηµιουργείται µια νέα παρτίδα αποθήκευσης, διαφορετικά γίνεται χρήση της
υπάρχουσας παρτίδας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει µία ή και περισσότερες
παρτίδες Α’ υλών.
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6. Φιλτράρισµα
Με τον όρο φιλτράρισµα εννοούµε τον καθαρισµό του ελαιόλαδου µε χρήση της
βοηθητικής ύλης Γης ∆ιατόµων.
Ο υπεύθυνος χειριστής του συστήµατος ιχνηλασιµότητας οφείλει να ενηµερώνει
το σύστηµα για τις παρτίδες ‘Γης ∆ιατόµων’ που θα χρησιµοποιηθούν για το
φιλτράρισµα του λαδιού.

7. Γυάλισµα
Ως γυάλισµα εννοούµε το φιλτράρισµα του ελαιολάδου µε φιλτρόχαρτα.
Όπως και στο στάδιο του Φιλτραρίσµατος, ο υπεύθυνος χειριστής οφείλει να κρατά
το σύστηµα ενηµερωµένο µε τις παρτίδες βοηθητικών υλών που χρησιµοποιούνται
στη συγκεκριµένη διαδικασία.
Το στάδιο του γυαλίσµατος θεωρείται υποχρεωτικό για τις Α’ ύλες που θα
εµφιαλωθούν, και ως εκ τούτου ΜΟΝΟ οι δεξαµενές γυαλίσµατος µπορούν να
τροφοδοτήσουν το στάδιο της εµφιάλωσης.

8. Εµφιάλωση
Ως εµφιάλωση ορίζεται η διαδικασία µεταφοράς γυαλισµένου ελαιολάδου από τη
δεξαµενή στις διάφορες συσκευασίες τελικού προϊόντος καθώς και η τυποποίηση
των προϊόντων αυτών στις αντίστοιχες µονάδες εµπορίου και διακίνησης (π.χ.
χαρτοκιβώτια, παλέτες).
Η κάθε γραµµή παραγωγής διαθέτει τον δικό της Η/Υ ο οποίος είναι συνδεδεµένος
µε το τοπικό δίκτυο Ethernet και µε ένα θερµικό εκτυπωτή Ζ4Μ.
Στον χώρο αποθήκευσης βρίσκεται µια θέση εργασίας που διαθέτει έναν Η/Υ και
έναν θερµικό εκτυπωτή Ζ6Μ ο οποίος χρησιµοποιείται για την εκτύπωση ετικετών
παλέτας.
Ο υπεύθυνος χειριστής του συστήµατος ιχνηλασιµότητας οφείλει να εισάγει στο
σύστηµα µια εντολή παραγωγής για κάθε γραµµή και να ορίσει τα παρακάτω
στοιχεία:
•
•
•
•

Προϊόν Παραγωγής
∆εξαµενή τροφοδοσίας
Βάρδια
Γραµµή Παραγωγής

Ο ίδιος χειριστής αναλαµβάνει να δώσει εντολή εκτύπωσης ετικετών κιβωτίου για
κάθε γραµµή παραγωγής. Οι ετικέτες κιβωτίων εκτυπώνονται µαζικά και δίνονται
στους υπαλλήλους συσκευασίας οι οποίοι αναλαµβάνουν την επικόλλησή τους στα
κιβώτια του τελικού προϊόντος.
Η εκτύπωση ετικετών κιβωτίου δεν συνιστά πραγµατική παραγωγή γι’ αυτό και δεν
επηρεάζει τα σύνολα της αποθήκης ετοίµων και της αποθήκης υλικών
συσκευασίας.
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Ο χειριστής του συστήµατος οφείλει επίσης να ενηµερώνει το σύστηµα µε τις
παρτίδες των υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν (φιάλες,
πώµατα) και χρησιµοποιούνται στη διαδικασία της εµφιάλωσης.
Πριν την χρήση µιας παρτίδας υλικών συσκευασίας ο χειριστής οφείλει να
αναγνώσει τον κωδικό ετικέτας του υλικού συσκευασίας που έχει εκδώσει η
εταιρεία κατά την παραλαβή των υλικών αυτών. Η ανάγνωση γίνεται µε τη χρήση
του φορητού αναγνώστη Barcode.
Ο αναγνώστης τοποθετείται στη βάση του η οποία είναι συνδεδεµένη µε τον Η/Υ
και µέσω µιας διαδικασίας συγχρονισµού ενηµερώνεται το σύστηµα µε τον αριθµό
παλετών που χρησιµοποιήθηκαν από κάθε παρτίδα υλικών συσκευασίας.
Με την ολοκλήρωση µιας παλέτας ετοίµων προϊόντων η παλέτα µεταφέρεται στο
χώρο αποθήκευσης. Εκεί ο υπεύθυνος χειριστής αναλαµβάνει την εκτύπωση
ετικέτας παλέτας. Η εκτύπωσης ετικέτας παλέτας, όπως και η εκτύπωση ετικέτας
κιβωτίου γίνεται µέσα από την εντολή εµφιάλωσης που έχουµε ορίσει σε κάθε
γραµµή παραγωγής χωριστά. Εποµένως ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει την γραµµή
παραγωγής της κάθε παλέτας πριν εκτυπώσει την ετικέτα.
Κατά την εκτύπωση ο χειριστής ορίζει τον τύπο ετικέτας παλέτας και την ποσότητα
κιβωτίων που περιέχει η παλέτα. Με την εκτύπωση ετικέτας παλέτας χρεώνεται η
αποθήκη ετοίµων τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων ετοίµου προϊόντος. Ταυτόχρονα
πιστώνεται η αποθήκη µε τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων υλικών συσκευασίας που
θεωρητικά χρησιµοποιήθηκαν για τη συσκευασία και τυποποίηση του ετοίµου
προϊόντος.
Επειδή η πίστωση της αποθήκης των υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή
µε το προϊόν γίνεται µε την εκτύπωση της ετικέτας παλέτας, το σύστηµα πρέπει να
είναι ενηµερωµένο εκ των προτέρων για τις παρτίδες των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν στην διαδικασία της εµφιάλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση
δεν θα είναι σε θέση να πιστώσει την αποθήκη µε τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων
και θα υπάρξει ασυµφωνία µεταξύ της πραγµατικής και θεωρητικής αποθήκης.
Οι παλέτες που αποθηκεύονται στην αποθήκη πρέπει να περιέχουν προϊόν µίας
κάθε φορά παρτίδας εµφιάλωσης. Σε περίπτωση αλλαγής της παρτίδας
εµφιάλωσης η παλέτα κλείνει αυτόµατα ακόµη και εάν δεν έχει συµπληρωθεί ο
προβλεπόµενος αριθµός κιβωτίων.
Στο τέλος η παρτίδα εµφιάλωσης (Lot number) µαζί µε την ηµεροµηνία λήξης είναι
τα στοιχεία που θα εκτυπωθούν επάνω στις ατοµικές συσκευασίες (µπουκάλι,
δοχείο κα.) µε την χρήση βιοµηχανικών εκτυπωτών INKJET.

9. Παραγγελίες Πελατών & Φορτώσεις
Για λόγους ιχνηλασιµότητας πρέπει να καταγράφονται στο σύστηµα οι παραγγελίες
των πελατών. Ο αρµόδιος υπάλληλος οφείλει να ενηµερώνει το σύστηµα µε τις
τρέχουσες παραγγελίες όπως αυτές καταγράφονται στο τρέχον µηχανογραφικό
σύστηµα της εταιρείας.
Με τη καταχώρηση µιας παραγγελίας γίνεται εκτύπωση του ∆ελτίου Παραγγελίας
που αναλύει τα είδη που πρέπει να φορτωθούν για την συγκεκριµένη παραγγελία.
Οι αναφορές αυτές δίνονται στον υπεύθυνο αποθήκης ο οποίος αναλαµβάνει να
συλλέξει τα εµπορεύµατα της παραγγελίας (picking).
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Ο αποθηκάριος παραλαµβάνει τα ∆ελτία Παραγγελίας και µε την βοήθεια του
φορητού αναγνώστη Barcode ξεκινάει την συλλογή των προϊόντων.
Για να πιστωθεί η αποθήκη ετοίµων µε ακρίβεια, ο αποθηκάριος οφείλει να
καταγράψει τους κωδικούς παλετών που φορτώθηκαν και στην περίπτωση
συναρµολόγησης µιας παλέτας τα κιβώτια ή τεµάχια που χρησιµοποιήθηκαν από
την κάθε παλέτα.
Για τη φόρτωση µιας ολόκληρης παλέτας αρκεί η ανάγνωση του κωδικού της
παλέτας αυτής. Για τη φόρτωση του αριθµού κιβωτίων µιας παλέτας ο χειριστής
οφείλει να καταγράψει τον κωδικό της παλέτας καθώς και τον κωδικού ενός εκ
των κιβωτίων της παλέτας και στη συνέχεια να ορίσει τον αριθµό των κιβωτίων
που πήρε. Με τον ίδιο τρόπο για την φόρτωση τεµαχίων ο χειριστής οφείλει να
καταγράψει τον κωδικό παλέτας και τον κωδικό του προϊόντος που αναγράφεται
στην ετικέτα τεµαχίου (ΕΑΝ 13) καθώς και να ορίσει τον αριθµό των τεµαχίων.
Ο αποθηκάριος δεν είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις ποσότητες προϊόντων που
ορίζονται στο ∆ελτίο Παραγγελίας αλλά µπορεί να προσαρµόσει την φόρτωση
ανάλογα µε τις διαθέσιµες ποσότητες ετοίµου προϊόντος στην αποθήκη.
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση ο χειριστής ενηµερώνει το σύστηµα συγχρονίζοντας
τις πληροφορίες του αναγνώστη µε τον Η/Υ. Με την ενηµέρωση του συστήµατος
το ∆ελτίο Παραγγελίας αλλάζει αυτόµατα και αντικατοπτρίζει την πραγµατική
φόρτωση όπως αυτή εκτελέστηκε. Ο υπεύθυνος φορτώσεως ενηµερώνει το
λογιστήριο ότι η φόρτωση εκτελέστηκε, οι υπεύθυνοι του οποίου µπορούν πλέον
να τιµολογήσουν βάσει του ∆ελτίου Φόρτωσης.
Οι παραγγελίες πελατών οµαδοποιούνται βάση του αριθµού κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων µεταφοράς και της ηµεροµηνίας αποστολής. Γι’ αυτόν το λόγο ο
προσδιορισµός των δύο αυτών δεδοµένων είναι υποχρεωτικός για την ολοκλήρωση
της φόρτωσης.
Η φόρτωση συνοδεύεται από δύο αναφορές:
i.
Packing List
ii.
∆ελτίο Φορτώσεως
Η αναφορά Packing List απαριθµεί τα διαφορετικά είδη και τις διαφορετικές
παρτίδες που περιλαµβάνει η παλέτα καθώς και τον πελάτη και προορισµό της
παλέτας. Η αναφορά συνοδεύει την παλέτα.
Η αναφορά του ∆ελτίου Φορτώσεως απαριθµεί τους κωδικούς της παλέτας που
περιέχονται στο φορτηγό µεταφοράς. Η αναφορά συνοδεύει το φορτηγό.

10. Επιστροφές
Οι επιστροφές προϊόντων, ανεξαρτήτου αιτιολογίας επιστροφής, εισάγονται στο
σύστηµα Tracer Factory και παρακολουθούνται εφ’ εξής αναλυτικά σε όποια φάση
επεξεργασίας και αν ενταχθούν. Αυτό συνεπάγεται µία συνέχεια ως προς την
ιχνηλασιµότητα του τελικού προϊόντος.
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11. Φύρα
Στο σύστηµα δίνεται η δυνατότητα να καταγραφεί η φύρα που προέρχεται από
οποιοδήποτε στάδιο παραγωγικής διαδικασίας. Η τρέχουσα παρτίδα, στο εν λόγο
στάδιο, θα πιστωθεί µε την ποσότητα της φύρας και δεν θα θεωρείται πια
διαθέσιµη. Η καταχώρηση φύρας θα καταγράφεται στο ηµερολόγιο του
συστήµατος για παρακολούθηση και εσωτερικό έλεγχο.

12. Ετικέτες
Τα µεγέθη των ετικετών είναι δυο:
1. Μικρή ετικέτα κιβωτίου, δοχείου, βαρελιού (105 x 74)
2. Μεγάλη ετικέτα παλέτας (149 x 210)
Οι διαφορετικές φόρµες ετικετών που εκτυπώνονται από το σύστηµα είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Ετικέτα παραλαβών Α’ & Β’ Υλών και Υλικών συσκευασίας
Ετικέτα συσκευασίας κιβωτίου Ετοίµου Προϊόντος
Ετικέτα Παλέτας ΕΑΣ Σητείας (Ελληνικά)
Ετικέτα Παλέτας ΕΑΣ Σητείας (Αγγλικά)
∆ιάφορες φόρµες ετικετών κατά παραγγελία πελάτη.

Ακολουθούν µερικά δείγµατα από τις οθόνες λειτουργίας του
Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας

Tracer Factory
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1.

Κεντρική οθόνη του προγράµµατος όπου φαίνονται αριστερά οι διαδικασίες παραγωγής ( κοµβικά σηµεία
ιχνηλασιµότητας ), στο κέντρο το αρχείο παραλαβών και στο κάτω µέρος της οθόνης ο συνδεδεµένος µε τις
παραλαβές ποιοτικός έλεγχος.

9 / 20

2.

Φόρµα παραλαβής Α & Β πρώτων υλών
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3.

Φόρµα αποθήκευσης πρώτων υλών (ελαιόλαδο)
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4.

Εντολή εµφιάλωσης
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5.

Επιλογή δεξαµενής αποθήκευσης τελικού προϊόντος
και αναλυτική καρτέλα παρτίδας εµφιάλωσης

13 / 20

6.

Ιστορικό κίνησης δεξαµενής ελαιολάδου, Καρτέλα Παλέτας και µενού επιλογής φόρµας ετικέτας παλέτας
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7.

Φόρµα καταχώρησης παραγγελιών πελατών
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9.

∆ιαχείριση παραγγελίας πελάτη, εισαγωγή είδους παραγγελίας και Packing list παραγγελίας πελάτη

16 / 20

10.

Γενεαλογικό δένδρο παρτίδας µε εµφάνιση στοιχείων ποιοτικού ελέγχου

17 / 20

11.

Η καρτέλα εκτέλεσης απογραφής, η φόρµα διαχείρισης χύδην φορτώσεων και η φόρµα καταγραφής της φύρας

18 / 20

12.

Οθόνη διαχείρισης φορητού τερµατικού αποθήκης ετοίµων ( Portable Barcode Scanner ) και πίνακας επιλογής
Υλικών συσκευασίας

19 / 20

20 / 20

