SmartPack
SmartPack Module – Agro Advanced:
To Smart Pack αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του
λογισμικού Agro Advanced και αφορά τη βελτιστοποίηση των
Modules Factory και Factory for Olive Oil. Πρόκειται για ένα
σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων των υλικών συσκευασίας.
Συγκεκρμμένα προσφέρει τις εξής δυνατότητες:
1. Παρακολούθηση κίνησης αποθήκης υλικών, με εισερχόμενα κι
εξερχόμενα. Το έξυπνο σύστημα SmartPack, αυτόματα
αφαιρεί υλικά συσκευασίας από την αποθήκη τόσο κατά τη
σύνθεση των προϊόντων όσο και κατά την ανασυσκευασία
τους.

2. Παρακολούθηση χρεώσεων υλικών συσκευασίας ή υλικών
μεταφοράς (πχ κλουβοπαλέτες). Επίσης προσφέρει τη
δυνατότητα παρακολούθησης επιστρεφόμενων υλικών
μεταφοράς όπως τελάρα IFCO κλπ.

3. Δυνατότητα σύνθεσης τελικών προϊόντων, κάνοντας χρήση
πολλών και διαφορετικών Lot Numbers πρώτης ύλης υλικών
συσκευασίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης
ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο υλικού συσκευασίας αλλά και
υλικού μεταφοράς κατά την παραλαβή, όπως απαιτούν τα
συστήματα IFS Food, BRC Food το ISO 22005.

4. Α υ τ ό μ α τ η
επιστροφή
των
παραγωγούς/προμηθευτές υλικών

χρεωμένων
στους
συσκευασίας κατά την

παραλαβή της πρώτης ύλης – αγροτικών προϊόντων.

5. Σε όλες τις φάσεις, μετά την καταχώρηση των υλικών,
αυτόματα υπολογίζεται το Καθαρό βάρος από το Μικτό Βάρος

(αφαιρετική μέθοδος) καθώς και το ανάποδο. Μπορεί δηλαδή
να υπολογιστεί το Μικτό από το Καθαρό (προσθετική
μέθοδος – για περιπτώσεις ζυγιστικών μηχανών πχ Stretch
film, Flow Package κλπ).

6. Αυτόματος υπολογισμός της σχέσης Μικτού και Καθαρού
βάρους / αριθμό και βάρος υλικών / σύνθεση υλικών. Με τη
μέθοδο αυτή δεν χρειάζεται κατά την πώληση να ζυγίσετε.
Απλά διαθέστε τα προϊόντα της εκάστοτε παρτίδας και
Batch Number παραγωγής, δίδοντας τον αριθμό των υλικών
συσκευασίας. Από τον αριθμό αυτό, το SmartPack θα
υπολογίζει αυτόματα τις ποσότητες Μικτου και Καθαρού
προϊόντος που διαθέσατε.

7. Κατά τις επιστροφές παρτίδας, το SmartPack μπορεί κατ’
εντολή σας να καταστρέψει ή να επανασυσκευάσει το
προϊόν, κάνοντας χρήση νέων υλικών συσκευασίας ή ακόμα
και των παλαιών που επιστράφησαν. Το Module SmartPack
είναι Standard στις εκδόσεις που περιλαμβάνουν το
Factory και Factory for Olive Oil.

