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Πεδίο εφαρμογήςΠεδίο εφαρμογής

Η Βιομηχανία « Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ »

Υλοποίηση Ιχνηλασιμότητας με το …Υλοποίηση Ιχνηλασιμότητας με το …
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Η ανάγκηΗ ανάγκη

Σε ποιους πελάτες διανεμήθηκε μία παρτίδα ετοίμου
προϊόντος
Packing list παλέτας και αυτοκινήτου με τα Lot
numbers των κιβωτίων που περιέχουν
Εντολές παραγωγής με αναφορά ποιοτικών
χαρακτηριστικών παρτίδας
Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις προβλημάτων με
εμφάνιση γενεαλογικού δένδρου παρτίδων
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Απαιτήσεις πελάτηΑπαιτήσεις πελάτη

Η παρτίδας εξαλίευσης να είναι κομβικό στοιχείο
ιχνηλασιμότητας
Ευκολία χρήσης από το υπάρχον προσωπικό
Μικρό χρόνο εγκατάστασης

Μηχανογραφημένη διαχείριση παραγγελιών πελατών
και φορτώσεων αυτοκινήτων
Δυνατότητα πώλησης συγκεκριμένης παρτίδας σε
συγκεκριμένο πελάτη
Γνώση αποθέματος σε πραγματικό χρόνο
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Προδιαγραφές συστήματοςΠροδιαγραφές συστήματος

Ταυτοποίηση κάθε κιβωτίου με Barcode  
Εκτέλεση φορτώσεων με την χρήση φορητού
αναγνώστη Barcode
Κτίσιμο παλετών οn order (πολλές παρτίδες
σε μία παλέτα)
Διαδικασίες FIFO
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Περιήγηση στο Tracer FactoryΠεριήγηση στο Tracer Factory

1. Εντολές παραγωγής
2. Διαχείριση παραγγελιών πελατών
3. Διαχείριση φορτώσεων
4. Γενεαλογικό δένδρο παρτίδων
5. Διαχείριση χρηστών
6. Reporting



7

1.1 Εντολές παραγωγής : οθόνη εισαγωγής στοιχείων παραγωγής και
ποιοτικών χαρακτηριστικών ετοίμου προϊόντος
1.1 Εντολές παραγωγής : οθόνη εισαγωγής στοιχείων παραγωγής και
ποιοτικών χαρακτηριστικών ετοίμου προϊόντος
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1.2 Εντολές παραγωγής : ειδικό έντυπο παρακολούθησης διαδικασίας
παραγωγής σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας
1.2 Εντολές παραγωγής : ειδικό έντυπο παρακολούθησης διαδικασίας
παραγωγής σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας
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1.3 Εντολές παραγωγής : οθόνη που εμφανίζει την λίστα παραγωγής
και μία κάρτα με τα στοιχεία ενός τελάρου
1.3 Εντολές παραγωγής : οθόνη που εμφανίζει την λίστα παραγωγής
και μία κάρτα με τα στοιχεία ενός τελάρου
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2. Διαχείριση παραγγελιών πελατών : οθόνη που εμφανίζει την λίστα
παραγωγής και μία κάρτα με τα στοιχεία ενός τελάρου
2. Διαχείριση παραγγελιών πελατών : οθόνη που εμφανίζει την λίστα
παραγωγής και μία κάρτα με τα στοιχεία ενός τελάρου
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3.1 Διαχείριση φορτώσεων : οθόνη που εμφανίζει μία φόρτωση και
τις προδιαγραφές των προϊόντων που ζήτησε ο πελάτης
3.1 Διαχείριση φορτώσεων : οθόνη που εμφανίζει μία φόρτωση και
τις προδιαγραφές των προϊόντων που ζήτησε ο πελάτης
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3.2 Διαχείριση φορτώσεων : οθόνη που εμφανίζει τις λεπτομέρειες
μίας προδιαγραφής ενός προϊόντος που ζήτησε ο πελάτης
3.2 Διαχείριση φορτώσεων : οθόνη που εμφανίζει τις λεπτομέρειες
μίας προδιαγραφής ενός προϊόντος που ζήτησε ο πελάτης
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4.  Γενεαλογικό δένδρο παρτίδων4.  Γενεαλογικό δένδρο παρτίδων
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5. Διαχείριση χρηστών συστήματος5. Διαχείριση χρηστών συστήματος
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6.1 Reporting :   Δελτίο ημερήσιας παραγωγής6.1 Reporting :   Δελτίο ημερήσιας παραγωγής
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6.2 Reporting :   Συγκεντρωτικά αποθήκης6.2 Reporting :   Συγκεντρωτικά αποθήκης
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6.3 Reporting :   Packing list παλέτας6.3 Reporting :   Packing list παλέτας
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6.4 Reporting :   Packing list φόρτωσης6.4 Reporting :   Packing list φόρτωσης
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6.5 Reporting :   Συγκεντρωτικά στοιχεία φορτώσεων παλετών6.5 Reporting :   Συγκεντρωτικά στοιχεία φορτώσεων παλετών


