
Ovotrack. Knows where your egg goes.

Hoje, a segurança alimentar e a rastreabilidade são 

essenciais para o processamento de ovos. A Ovotrack 

oferece uma solução de rastreabilidade modular, que 

pode ser implementada na íntegra ou em estágios. 

Nosso sistema não só está de acordo com a legislação e 

demandas dos clientes, cada vez mais rigorosas, como 

também permite que você aumente a produtividade, 

reduza erros e corte custos. Um “designer” 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 classifi cação

•  Durante a classifi cação

•  Após a classifi cação

•  Para processamento de ovos

•  Em Incubatórios

Identifi que cada produto e saiba onde ele está, 
em todos os momentos

Após a classifi cação

Ovotrack Fim da Linha

Para etiquetar caixas externas com um ID exclusivo, 

Ovotrack “End-of-Lane” usa um Ovotrack PC, com 

caixas de botões e impressoras de etiquetas na 

parte superior, no fi nal de cada linha de embalagem. 

Os produtos podem ser selecionados manualmente, 

ou as ordens de vendas e produção podem ser 

digitalizadas a partir de uma lista ou inseridas 

automaticamente. Ovotrack “End-of-Lane” 

também pode ser confi gurado usando a máquina 

de classifi cação. Informações de produto, vendas 

ou ordem de produção e outros dados para uma 

linha de embalagem determinam o layout da eti-

queta. Quando um estojo, caixa ou palete é 

totalmente embalado, o operador pressiona o 

botão e uma etiqueta é impressa com o layout 

correto e um texto exclusivo e ID de código de 

barras. Isso é armazenado no banco de dados 

Ovotrack juntamente com os dados de origem.
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Outros módulos relevantes

Ovotrack Classifi cadora Ovos Não Conformes

As linhas de embalagem podem ser identifi cadas como 

‘Ovos Não Conformes”, que gerará um relatório com 

fornecedores sempre que uma etiqueta é impressa 

para essa linha de embalagem.

Ovotrack Imprimir & Aplicar

A embalagem automática de caixas está crescendo 

na indústria do ovo. A etiquetagem também deve ser 

automatizada. Ovotrack Imprimir & Aplicar oferece 

etiquetagem de caixas totalmente automática e em 

tempo real.

Ovotrack Recebimento Classifi cado

Os ovos já classifi cados trazidos de outro centro 

de classifi cação de ovos podem ser registrados no 

Ovotrack e etiquetados como produtos acabados 

imediatamente após o recebimento. Estes ovos 

podem então ser processados para reembalagem 

ou expedição.

Ovotrack Reembalagem

Após a classifi cação, os ovos podem precisar ser 

reembalados. Ovotrack Reembalagem cuida de 

reimpressão de etiquetas enquanto mantém as 

informações originais de rastreabilidade.

Benefícios

• Etiquetagem exata das caixas e paletes 

com IDs exclusivas

• Sistema de etiquetagem centralizado para 

controlar a etiquetagem e cumprir com os 

requisitos de etiqueta do revendedor

• Rastreabilidade de ovos e embalagens ligadas 

a caixa, palete, ordem de venda e conhecimento 

de carga

Líder global de mercado em sistemas de 

rastreabilidade para classifi cação de ovos. 

Até a data, quase 100 soluções Ovotrack foram 

implementadas com sucesso na Europa, América do 

Norte e Ásia-Pacífi co. 

Gostaria de saber mais sobre a nossa solução e os 

benefícios que podem oferecer para sua operação? 

Quer discutir seus próprios requisitos ou desafi os, 

ou descobrir como podemos ajudá-lo?

Entre em contato hoje!

Ovotrack Paletização

Com leitores sem fi o usados no departamento 

de expedição, as etiquetas de paletes podem 

ser criadas em qualquer fase da produção. As 

identifi cações de produto exclusivas podem ser 

digitalizadas e conectadas a uma etiqueta de 

palete com um número PAL único. Estas etiquetas 

de palete podem igualmente ser geradas com 

paletizador automático e aplicado manualmente e 

automaticamente. Quando um palete é conectado 

a uma ordem de venda na expedição, o rótulo de 

palete SSCC correto pode ser gerado e impresso.

Ovotrack Expedição

Um PC Ovotrack com um ou mais leitores de 

código de barras e impressoras sem fi os pode 

ser instalado no departamento de expedição. 

Depois de conectar produtos a ordens de venda 

por digitalização, uma Nota ou um Conhecimento 

de carga pode ser gerado e os dados podem 

ser encaminhados para o sistema ERP para 

faturamento. O sistema verifi ca se o produto 

correto foi escaneado e verifi ca a data de validade 

do produto.


