Informàtica integral per a empreses

Software professional per
a la gestió del sector carni
Control exhaustiu d'animals, certificats de sanitat,
traçabilitat del producte, etc.
Control exhaustiu d'animals, certificats de sanitat, traçabilitat del producte i de tot el
que fa referència a la manipulació de productes elaborats en el sector càrni.
INDUCONTROL dóna servei informàtic i subministra programació a empreses del
sector càrnic des de l’any 1985, en sectors específics com Escorxadors, Fàbriques
d’Embotits, Congelats i Sales de Desfer.
L’aplicació està totalment enllaçada amb els diferents mòduls que INDUCONTROL,
S.L. té disponibles.

Control exhaustiu de tot el que fa
refèrencia al sector càrni.
Millorem els processos del seu negoci
Garantia

A mida

Més de 30 anys dissenyant,
desenvolupant i instal·lant
aplicacions informàtiques per
petites i mitjanes empreses

Programes oberts
configurables i adaptables a
totes les problemàtiques
empresarials actuals

Java

Producte desenvolupat
en Java

Plataformes
Disponible per a les diferents
plataformes del mercat
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC

www.inducontrol.com

Quins avantatges ofereix

aquest producte?
Característiques Generals:
Control de Partides Animals
Gestió d’entrada i control de canals.
Control de la traçabilitat: Lots i Partides
Liquidació de Partides
Terminals tàctils per punts de pesatge i etiquetatge. Enllaç amb bàscules.
Control d’envasat i paletització.
Control i Gestió producte congelat.
Control i Gestió producte a conservar.
Gestió de taxes de residus.
Etiquetat peces de desfer.
Etiquetat producte, caixes, palets, carros, amb etiquetes estandarditzades EAN-13 i EAN14
Control desfer.
Control càmeres: estoc,lots, ubicació,producte...
Gestió entregues, Gestió expedicions i preparació de comandes amb terminals tàctils.
Packing List
Control envasos: Emissió d’albarans i comprovants. Moviments i Saldos per client i
transportista.
Control màquiles.
Control setmanal compres/ventes amb resum estadístic.
Informes i estadístiques.

Mòduls disponibles i enllaçats amb:
Gestió ERP
Control de Producció
Fàbrica d’Embotits
Sales de Desfer
Traçabilitat
Magatzems i Logística
Gestió de personal amb Control d’Accessos i Presència
Gestió Maquinaria
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