
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 

Eggs Cargo Traq

Rastreando paletes com chips RFID

Saiba onde o seu palete vai

Os paletes de plástico “Eggs Cargo”, divisores e 

bandejas tornaram-se muito populares na indústria de 

ovos. Quase desde o início estes paletes contêm um 

chip RFID para ajudar a manter o controle de onde eles 

estão. Como parte da solução Ovotrack “Eggs Cargo 

Traq”, os motoristas, os operadores ou os produtores 

de ovos podem usar um leitor manual para registrar os 

chips (‘ tags ‘) nos paletes durante a coleta ou descarga 

de ovos e durante a entrega de bandejas vazias, paletes 

e divisores. 
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Na nuvem

O banco de dados do “Eggs Cargo Traq” é um banco de 

dados baseado em nuvem, separado da base de dados 

do Ovotrack. Em uma página Web, uma base de dados 

com informação dos produtores, galpões, tipos de 

ovos, clientes e as unidades de transporte podem 

ser introduzidos.

Troca de dados

Seja por Wifi  ou 4G, os registros de paletes são 

carregados dos leitores manuais para o banco de 

dados. A mesma conexão atualizará a base de dados 

nos leitores manuais. O banco de dados em nuvem 

pode ser conectado a outros sistemas ERP.

Vá encontrá-los!

No “webportal” todos os movimentos do palete 

são armazenados assim o inventário dos paletes, 

em qualquer local que esteja serão localizados.

Se você não tiver chips RFID ainda

As etiquetas separadas de RFID 

estão disponíveis e podem ser 

aplicadas aos paletes manualmente.

Benefícios

• Gestão de estoques para seus paletes, 

bandejas e divisores de carga de ovos

• Ajudar a encontrar o seu material de volta, 

verifi cando onde e quando o seu palete foi 

escaneado pela última vez

• Você está preparado para uma futura 

automatização do manuseio de ovos

Passos futuros

O registro dos paletes, lendo os chips RFID é apenas 

o início de um caminho para uma maior automação 

de rastreamento e localização em centros de 

processamento de ovos. Num futuro próximo o 

conjunto de soluções “Eggs Cargo Traq” será ampliado 

com leitores de RFID que serão integrados nos robôs 

de despaletização e lavadores de paletes. Portais de 

digitalização no recebimento e conexões com balanças 

de pesagem são outras características que estarão 

disponíveis em breve.

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!


