
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 

Saiba quais ovos e embalagens são classifi cados, 
em tempo real

Durante a classifi cação

Ovotrack Carregador

As etiquetas de paletes contendo ovos não 

classifi cados são digitalizadas com um leitor sem 

fi o na máquina classifi cadora, onde um PC Ovotrack 

pode ser instalado, para permitir a comunicação*. 

As informações necessárias (nome da granja, ID 

do lote, quantidade de ovos, código do carimbo 

em ovo e data de postura) são encaminhadas

para a máquina classifi cadora. Estes dados são 

usados para rastrear os ovos dentro da máquina, 

mas também para defi nir impressoras jato de 

tinta que imprimem informações em cada ovo. 

A posição em estoque dos ovos não classifi cados 

é atualizada com cada leitor no carregador.

* Desde que a máquina classifi cadora suporte a comunicação com Ovotrack.
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Outros módulos relevantes

Ovotrack Atualizador IP/EPC

As etiquetas podem ser atualizadas manualmente 

com o atualizador IP/EPC. Isto dá a opção para corrigir 

a quantidade de ovos ou para dividir uma etiqueta de 

palete se um palete com ovos não classifi cados não 

foi totalmente classifi cado.

Ovotrack Embalagem

Uma vez que a embalagem é usada na produção, 

o código de barras da etiqueta do palete deve ser 

escaneado para atualizar a posição de estoque e 

registrar o tempo de processamento para manter 

a rastreabilidade. 

Ovotrack Resultados de Classifi cação

Os resultados da máquina de classifi cação nunca 

estão 100% em consonância com a quantidade de ovos 

recebidos e normalmente precisam ser corrigidos por 

erros do usuário ou ovos perdidos. Isto é demorado, 

dispendioso e uma potencial fonte de imprecisões 

adicionais. A ferramenta “Egg Balancing” compara 

os resultados de classifi cação com a quantidade 

de ovos recebidos. Os resultados podem então ser 

corrigidos e ajustados automaticamente, com base nos 

resultados de classifi cação anteriores. Os resultados 

de classifi cação ajustados estão disponíveis para 

exportação para outros sistemas para faturamento. 

Os resultados de classifi cação ajustados também 

estão disponíveis para exportação para outros 

sistemas, a fi m de elaborar as faturas da granja.

Benefícios

• Entrada de dados automática e sem erros 

na máquina de classifi cação

• Importação inteligente, agregação e 

comparação de resultados de classifi cação

• Opção automática da mudança de lote para 

despaletização

• Inventário exato em tempo real de ovos e 

embalagens não classifi cados

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 ECI

A despaletização automática é altamente atrativa 

para a sala de classifi cação de ovos, e para apoiar 

isso, Ovotrack BV e Twinpack desenvolveram o 

Identifi cador de Carga de Ovos (ECI). Esta etiqueta 

plástica patenteada caracteriza um código de 

barras original e os aplica no canto superior do 

palete. Um leitor fi xo na posição de mudança de 

lote lê o código de barras da etiqueta ECI para 

ativar a mudança de um fornecedor para outro.

Ovotrack Resultados da Classifi cação

Os resultados da classifi cadora podem ser 

importados automaticamente para o banco de 

dados Ovotrack. Os resultados podem ser 

sincronizados com qualquer pedido de 

faturamento ou para a realização de análises 

estatísticas. Isso substitui totalmente a entrada 

manual de resultados de classifi cação e facilita 

signifi cativamente a agregação de resultados 

quando paletes de uma única remessa são 

classifi cados em dias diferentes.


