
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 

Processamento de ovos

Rastreabilidade, etiquetagem e controle 
de estoque de ovo-produtos

Ovotrack oferece uma solução de rastreabilidade 

modular para todas as possibilidades de 

processamento de ovos, como quebra, pasteurização, 

secagem ou cozimento de ovos.

Módulos relevantes
Ovotrack Recebimento
Quando os ovos são descarregados no centro de 

processamento, uma ordem de compra de ovos é criada 

para o fornecedor. Uma etiqueta com um ID de código 

de barras exclusivo pode ser impressa para cada palete. 

As balanças podem ser conectadas para armazenar o 

peso de cada palete no banco de dados. As informações 

incluídas no formulário de entrega são capturadas no 

banco de dados Ovotrack e a posição de estoque dos 

ovos em processamento é atualizada.

Ovotrack Embalagem
Para registrar as embalagens, uma ordem de compra 

de embalagens pode ser criada para cada entrega de 

um fornecedor de embalagens. Uma etiqueta com 

um ID de código de barras exclusivo é impressa para 

cada palete de embalagens vazias, estojos, bandejas 

ou caixas. Com um leitor sem fi o, o código de barras 
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do lote do fornecedor pode ser ligado ao código de 

barras do palete para fi nalidades de rastreabilidade 

e a posição em estoque das embalagens é atualizada. 

Uma vez que a embalagem é usada na produção, o 

código de barras dos paletes deve ser escaneado para 

atualizar a posição de estoque e registrar o tempo de 

processamento para manter a rastreabilidade. 

Ovotrack Locais de Estoque
Quando os paletes são movidos para um local diferente 

ou vendidos para outro cliente em vez de serem 

processados, eles devem ser escaneados para manter 

a posição do estoque de ovos em processamento 

atualizados. Com o uso desta solução da Ovotrack, 

os códigos de barras são fi xados a uma parede, 

permitindo uma fácil leitura sem fi o do código de barras 

da mudança de local de estoque, assim movendo o 

inventário de uma posição de estoque para outra.

Ovotrack Carregador
As etiquetas dos paletes contendo ovos em 

processamento são digitalizadas com um leitor sem fi o 

na quebradora ou no carregador e adicionadas ao lote 

de produção atual. Informações sobre o fornecedor, 

quantidade, data de produção e tipo de ovos são 

armazenadas no banco de dados Ovotrack e a posição 

do estoque de ovos em processamento é atualizada.

Ovotrack Fim de Linha
Para etiquetar produtos acabados com um ID exclusivo, 

a solução Ovotrack “End-of-Lane” usa um Ovotrack 

PC com impressora de etiquetas. Selecionando uma 

ordem de venda ou produtos com layouts de etiquetas 

predefi nidos e os lotes de produção usado para criar 

os produtos acabados, as etiquetas são confi guradas 

Benefícios
• Gestão de estoques em tempo real do 

processamento de ovos

• Solução de etiquetagem de produtos acabados 

em conformidade com os requisitos do cliente

• Rastreabilidade de lotes de ovos processados 

para tanques, “pallecons”, caixas, ordens de 

venda e conhecimento de carga

para atender aos requisitos do cliente. Para tanques ou 

“pallecons”, balanças podem ser conectadas de modo 

que o peso exato é impresso na etiqueta. Em caso de 

volumes maiores de produtos em “bags”, etiquetas 

podem ser impressas e aplicados automaticamente.

Ovotrack Paletização
Com leitores sem fi o usados no departamento de 

expedição, as etiquetas de paletes podem ser criadas 

em qualquer fase da produção. Quando um palete é 

conectado a uma ordem de venda na expedição, a etiqueta 

de palete SSCC correta pode ser gerada e impressa.

Ovotrack Expedição
Um PC Ovotrack com um ou mais leitores e impressoras 

sem fi os pode ser instalado no departamento de expedição 

para apoiar a expedição e manter a rastreabilidade. 

O sistema verifi ca se o produto correto foi escaneado 

e verifi ca a data de validade. Após a conexão dos ovo-

produtos com as ordens de venda na expedição, uma 

Nota de carregamento ou o conhecimento de carga 

pode ser gerado e os dados podem ser encaminhados 

para o sistema ERP para faturamento.

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!
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