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Ovotrack Soluções

visite-nos no www.ovotrack.com.br

Classificação de Ovos



Balanço de OvosBO

Programador de TarefasPT

Resultados de ClassificaçãoRC

Atualizador de Dados de EtiquetasAD

Ovos não ConformesAC

Recebimento Ovos ClassificadosRO

Localização de EstoqueLE

Ovos Não ConformesOC

Escaneamento na GranjaEG

Outros Módulos

Ovotrack Soluções

visite-nos no www.ovotrack.com.br

SSCC Etiqueta PaleteEP

Pesagem de CaminhãoPC

Alertas no RecebimentoAR

Escanear etiquetas na granja com PCs de bolso Android quando
da coleta dos ovos.

Conexão da escala de caminhões para o Ovotrack e distribuição
de peso para todos os paletes no caminhão.

Gerador automático de aviso para verificações específicas de
qualidade no recebimento dos ovos.

Classificação de Ovos

Registro fácil de ovos não conformes no recebimento dos ovos.

Etiquetagem de ovos já classificados entregues por outros
fornecedores no recebimento.

Configure várias seções em seu local de armazenagem para ter uma
visão geral melhor e mais estruturada de seu estoque.

Coleta automática de resultados de classificação e importação para o Ovotrack.

Automatic correction of grading results a�er comparing with eggs received.

Rastreamento de ovos não conformes classificados (quebrados, sujos, trincados)
de diferentes fornecedores.

Gerar e imprimir a etiqueta de palete correto com código de barras SSCC, que
está ligado à ordem de vendas.

Atualize e/ou divida suas etiquetas impressas quando necessário.

Gerar e enviar e-mails automaticamente, imprimir e/ou salvar seus relatórios
no momento, no dia ou semana.

Verificação de OrigemVO
Verificação de consistência durante a embalagem, se os ovos estão na linha
correta de acordo com o produto final, em uma linha de embalagem específica.

Paletização AutônomaPA
Gerar e imprimir etiquetas de paletes sem conexão com etiquetas de caixa.


