Antes da Classiﬁcação
Registre todos os ovos e embalagens recebidos

Hoje, a segurança alimentar e a rastreabilidade são
essenciais para o processamento de ovos. A Ovotrack
oferece uma solução de rastreabilidade modular, que

Ovotrack Impressão de Etiquetas de Granja
As etiquetas podem ser impressas para cada granja,
galpão e lote, contendo informações necessárias

pode ser implementada na íntegra ou em estágios.

conhecidas, bem como um texto exclusivo e ID de

Nosso sistema não só está de acordo com a legislação e

código de barras. As etiquetas também descrevem

demandas dos clientes, cada vez mais rigorosas, como

os logotipos necessários dos sistemas de qualidade,
como KAT, Lion Code, USDA e outros. Uma etiqueta

também permite que você aumente a produtividade,

é colocada em cada palete de ovos não classiﬁcados

reduza erros e corte custos. Um “designer” de

e o produtor tem que apenas escrever a data de

relatórios integrado oferece uma variedade de opções
para apresentar informações para gerenciamento,
clientes, auditores e outros usuários.
A Ovotrack oferece soluções para cada etapa
do processo:
• Antes da classiﬁcação
• Durante a classiﬁcação
• Após a classiﬁcação
• Para processamento de ovos
• Em Incubatórios

Ovotrack. Knows where your egg goes.

postura manualmente.

Ovotrack Recebimento

Ovotrack Embalagem

Quando os ovos não classiﬁcados são descarre-

Para registrar o material de embalagem, uma

gados no centro de classiﬁcação, os códigos de

ordem de compra de embalagens pode ser criada

barras da etiqueta são digitalizados e uma ordem

para cada entrega dos fornecedores de embalagens.

de compra do ovo é criada para o fornecedor.

Uma etiqueta com um ID de código de barras

As informações incluídas no formulário de

exclusivo é impressa para cada palete contendo

entrega e as etiquetas são capturados no banco

estojos, bandejas ou caixas. Com um leitor sem

de dados do Ovotrack e a posição do estoque de

ﬁo, o código de barras do lote do fornecedor pode

ovos não classiﬁcados é atualizada. Se nenhuma

ser conectado ao código de barras do palete para

etiqueta estiver disponível, uma nova etiqueta

razões de rastreabilidade e a posição em estoque

poderá ser impressa aqui. As balanças podem ser

do material de embalagem é atualizada.

conectadas ao Ovotrack para armazenar o peso
de cada palete no banco de dados.

Ovotrack Qualidade do Ovo
Resultados dos testes de qualidade dos ovos,
como Unidade Haugh, cor da gema e etc, podem ser
armazenadas no banco de dados, conectando Ovotrack
ao equipamento de teste.
Ovotrack Locais de Armazenagem
Quando os ovos são armazenados em locais diferentes,
digitalizar um código de barras ﬁxo na parede irá
registrar a posição de cada palete.

Benefícios

• Etiquetagem uniﬁcada e identiﬁcação de todos
os paletes de entrada com ovos e embalagens
Outros módulos relevantes
Banco de dados Ovotrack

• Inventário exato em tempo real de ovos não
classiﬁcados e embalagem

Um banco de dados SQL Server está no centro do
sistema Ovotrack. Os dados são sincronizados com

Líder global de mercado em sistemas de

aplicações externas, como sistemas ERP.

rastreabilidade para classificação de ovos.

Ovotrack na Granja

Até a data, quase 100 soluções Ovotrack foram

Usando um PC de bolso com drivers de scanner de

implementadas com sucesso na Europa, América do

código de barras integrados pode digitalizar rótulos

Norte e Ásia-Pacíﬁco.

na granja, durante a coleta.

Gostaria de saber mais sobre a nossa solução e os

Ovos “não conformes” Ovotrack

benefícios que podem oferecer para sua operação?

Após o recebimento, os ovos “classe B” ou “não

Quer discutir seus próprios requisitos ou desaﬁos,

conformes” podem ser etiquetados, agrupados

ou descobrir como podemos ajudá-lo?

num palete separado e enviados ou utilizados para
processamento, sem perder a rastreabilidade.

Entre em contato hoje!

Ovotrack BV
Industrieweg Noord 14 | 3958 VT Amerongen | The Netherlands

Ovotrack. Knows where your egg goes.

Tel +31 (0)343 453 416 | info@ovotrack.com | www.ovotrack.com

