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Inzicht in processen, arbeid en teelt: van kas tot verpakkingshal
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Wie is Priva?
Wij creëren een klimaat voor groei. We zijn toonaangevend in de ontwikkeling en productie van
technologie voor de optimalisatie van omgevingscondities en procesbeheer. We bieden oplossingen
voor de tuinbouw, gebouwautomatisering en alles daartussenin met een unieke combinatie van
software, hardware en diensten.
Wij helpen telers een stapje verder in de ontwikkeling van hun bedrijf. Of dat nu een teler in Mexico is
met een kunststof multispan kas, een Chinese kweker met een solar greenhouse of een
tuinbouwondernemer met een hightech gesloten-kas-systeem in Nederland: Priva heeft altijd een
passende oplossing. Bij elke stap die we samen met onze klanten zetten, is het uitgangspunt: meer
rendement per m2 met minder gebruik van energie en maximaal hergebruik van water. Zowel voor de
teelt van siergewassen (bloemen, potplanten) als voor de teelt van gezond, kwalitatief hoogwaardige
groenten en fruit. Priva levert hiervoor oplossingen die bijdragen aan de optimalisering van het
binnenklimaat, (her)gebruik van water, gebruik van energie en registratie van arbeid. Dit doen we met
producten zoals procescomputers, luchtbehandelingssystemen, meststofdoseersystemen,
werkplekautomatisering en managementinformatiesystemen.
Een uitgebreid partnernetwerk
Natuurlijk doen we dit niet alleen. Samen met onze gecertificeerde partners zijn we lokaal
vertegenwoordigd in meer dan honderd landen. Van advies, technische installatie, onderhoud en
trainingen tot aan service op lange termijn; wij bieden u graag alle ondersteuning die u nodig hebt.
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Inzicht in processen, productie en arbeid
Efficiënte arbeid, meer productie en een groeiend bedrijf: willen we dat niet allemaal?
Het begint allemaal met inzicht in processen, arbeid en teelt. Niet alleen grote, maar ook
kleinere bedrijven hebben een duidelijk overzicht nodig om hun prestaties te verbeteren,
een nauwkeurige productieprognose op te stellen en te besparen op arbeidskosten.
De oplossing is simpel: een systeem dat inzicht biedt in de processen, de productiviteit van uw
medewerkers en het volume en de kwaliteit van uw productie. Het resultaat: essentiële managementinformatie waarmee u de teeltopbrengst beter kunt voorspellen, zodat u de arbeidsplanning daarop
kunt afstemmen.

Stijgende arbeidskosten
Het aantal flexwerkers en seizoenarbeiders is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tegenwoordig
bedragen de loonkosten 20-30% van de totale kosten van tuinbouwbedrijven. Het is daarom erg
belangrijk dat u grip hebt op de arbeidskosten binnen uw bedrijf. Dat begint met inzicht in die kosten.
Inzicht in uw arbeidskosten vergroot de voorspelbaarheid en stelt u in staat de effectiviteit van arbeid
beter te beoordelen. Met een kostenpost zo groot als arbeid, geven inzicht en voorspelbaarheid u rust.
Behoefte aan betrouwbare productinformatie
Consumenten en bedrijven hechten steeds meer waarde aan de traceerbaarheid van producten.
Door de schakels in de toeleveringsketen beter te integreren, zal de bezorgingsinformatie
betrouwbaarder zijn. Optimalisatie van de toeleveringsketen leidt ook tot een kortere levertijd en een
hogere kwaliteit van het product. Uiteindelijk leidt dit tot meer winst.
Priva kan u hierbij helpen. Ons managementinformatiesysteem voorziet u van een complete,
modulaire en flexibele oplossing die u duidelijk overzicht biedt. Het systeem helpt u om de prestaties
van uw bedrijf te verbeteren, een nauwkeurige productieprognose te maken en de arbeidskosten te
verlagen.

Grip op elke stap van uw teeltproces
Met ons managementinformatiesysteem hebt u als teler grip op elke stap van het proces, van planten
tot aan oogsten en van wegen tot aan verpakken.

ºC
CO2
Laag

Hoog

Kg

kWh

30%

70%

T EE L T
VE R P A K K E N

Oogsten
Klimaatbeheersing

Transport

Wegen

Buﬀeren

Gewasontwikkeling
volgen

Gewasbehandeling

Verpakken

Labelen

Beladen
van pallets
Planten

Sorteren

Ziekten- en
plagenpreventie
Kwaliteitscontrole

Voorraadcontrole

Opslag
(gekoeld)

PRIVA MANAGEMENTINFORMATIE

PERFECT ZICHT OP UW
BEDRIJFSPROCESSEN
> Nauwkeurige productie- en arbeidsprognoses
> Inzicht in de productiviteit van medewerkers
> Overzichtelijke grafieken en diagrammen
> Minimale invoerfouten bij registratie
> Realtime gewassen, afdelingen en vestigingen
vergelijken

Teeltoplossing
Voor een optimale oogst is het noodzakelijk dat het gewas onder de beste omstandigheden geteeld
wordt. Deze omstandigheden veranderen voortdurend. Voor een optimaal presterend gewas moet u
de omstandigheden meten, bewaken en beheren. Met een klimaatcomputer zoals de Priva Connext
beheerst u de primaire groeiomstandigheden. Vanuit Priva Office (applicatie om Priva Connext te
bedienen) importeert u de gemeten klimaat- en procesgegevens rechtstreeks in het Priva FS
Performance systeem. Met deze unieke geïntegreerde data ziet u in één oogopslag hoe het ervoor
staat met uw gewas en welke aspecten u eventueel moet aanpassen.
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Vanaf het planten moet het gewas onderhouden
worden om zo optimaal te kunnen groeien.
Met de juiste klimaat- en irrigatiestrategie
verloopt de ontwikkeling van het gewas optimaal.
Met Priva FS Performance is het heel eenvoudig om de
ontwikkelingen van het gewas bij te houden. Dit helpt
u te beslissen welke teeltactiviteiten uitgevoerd moeten
worden en hoe de klimaatstrategie het beste afgestemd
kan worden op de teeltactiviteiten.
Om uw gewas in optimale conditie te houden, zijn
handmatige werkzaamheden zoals blad plukken,
laten zakken, indraaien of snoeien noodzakelijk.
Dit is zeer arbeidsintensief. Registreer eenvoudig welke
medewerker welke activiteit heeft uitgevoerd en gebruik
de resultaten voor de planning van volgende week.

Ziekte- en
plagenpreventie

Oogsten

Transport

U kunt ziekten en plagen, zoals spint en witte vlieg,
registreren en in kaart brengen op een plattegrond
van uw teeltafdelingen. Zo kunt u de ontwikkeling
volgen en mogelijke productieverschillen analyseren.
Optimaliseer werkprocessen door voor elke dag de
verwachte productie per teelt te ontvangen. Zo weet
men in de verpakkingshal wat er naar verwachting uit
de kas gaat komen om verpakt te worden en weet uw
verkoopteam wat er beschikbaar is voor de verkoop.
Of het transport van uw geoogste product van
de kas naar de verpakkingshal nu handmatig
of volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd,
Priva FS Performance ondersteunt het transport
volledig. Daarnaast kunt u het product altijd terug
traceren naar de plaats waar het geoogst is.

Verpakkingsoplossing
Priva begrijpt dat een goed beheer van het sorteer- en verwerkingsproces essentieel is. Op elk gewenst
moment moet het management weten wie wat doet en hoeveel er wordt gedaan. Het totaal aan
sorteer- en verwerkingsactiviteiten is alleen te managen als u over de juiste informatie beschikt.
Geen enkele verpakkingshal is hetzelfde. De indeling is vaak afhankelijk van het type product dat
wordt verwerkt. Wat voor type product en verpakkingshal u ook hebt, met onze sorteer- en
verwerkingsoplossing kunt u het product gedurende het hele proces volgen.

Wegen

Weeg het volume van producten die aankomen in de
verpakkingshal met een speciale productie-interface en
sluit het systeem aan op uw interne logistieke systeem
en/of productverwerkingssystemen.

Bufferen

Houd bij welke kar of container de buffer binnengaat of
verlaat en bekijk door wie, wanneer en waar de inhoud
van de kar is geoogst.

Sorteren

Door uw sorteermachine te koppelen aan Priva FS
Performance beschikt u over duidelijke sorteringsinformatie, bestaande uit grootte, kleur en kwaliteit
op kar- en/of teeltniveau.

Registreer het type en aantal verpakkingen aan de
verpakkingslijn en wijs deze resultaten toe aan de
medewerker die verantwoordelijk is voor een
Verpakken
bepaalde verpakkingsorder. Zo kunt u de productiviteit
van de gehele verpakkingslijn en die van individuele
medewerkers meten.

Priva FS Performance
Priva FS Performance is een praktisch systeem waarmee al uw
bedrijfsgegevens worden verzameld en verwerkt in overzichtelijke
en vergelijkbare informatie. Al deze informatie wordt verwerkt in een
overzichtelijk dashboard, zodat u de gegevens snel kunt analyseren.
Zo kunt u de vooruitgang van verschillende processen
realtime bekijken en hebt u snel inzicht in kritische bedrijfsprocessen.

Roman Aratolyevich, TC Yaroslavsky: “Priva FS Performance is
een mechanisme voor het optimaliseren van processen in de kas.
Je ziet hoeveel werk je personeel daadwerkelijk kan verrichten.”

De informatie uit Priva FS Performance is snel en gemakkelijk
toegankelijk. U en uw team zien dezelfde gegevens en alle informatie
die daarvan afgeleid is. In één oogopslag vergelijkt u gewassen,
afdelingen en zelfs verschillende vestigingen met elkaar. Op deze manier
kunt u uw bedrijfsprocessen optimaal sturen en haalt u het maximale
uit zowel uw medewerkers als de machines. Het FS Performance
systeem is modulair opgebouwd, zodat u eenvoudig modules kunt
toevoegen die voldoen aan uw behoeften en ambities.

Labelen

Beladen
van pallets

Kwaliteitscontrole

Verbind uw labelsysteem met Priva FS Performance
om te zien hoeveel pakketten welk label hebben
gekregen.
Na het verpakken worden uw producten op pallets
geplaatst en naar de koeling gebracht. Vanaf dat
moment is het product beschikbaar voor de
verkoop.
Kwaliteitscontroles geven u inzicht in de kwaliteit
van het product dat uw bedrijf verlaat. Zo bent
u er zeker van dat het product dat de deur uit gaat
voldoet aan de door u gestelde kwaliteitseisen.

Nadat de producten op pallets zijn geplaatst,
worden ze naar de opslagruimte gebracht en
toegevoegd aan uw inventaris. De gegevens
Voorraadcontrole
kunnen vanuit de FS Performance database
& opslag (gekoeld)
worden geïmporteerd in een systeem zoals ERP.
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Portal
Via één portal hebt u toegang tot alle beschikbare modules en
informatie in het FS Performance managementinformatiesysteem.
Een FS Performance portal kan eenvoudig worden geïnstalleerd op
zoveel werkstations als gewenst. De portal autoriseert gebruikers
met verschillende rollen en op verschillende niveaus.
Stamgegevens
Alle gegevens over medewerkers, activiteiten, locaties en eenheden
hoeven slechts éénmalig centraal te worden ingevoerd en beheerd.
Door het gebruik van stamgegevens kunt u een activiteit of een
nieuwe werknemer invoeren, ook als deze op meerdere locaties
werkt. Ook kunt u zo de activiteiten op meerdere locaties eenvoudig
en efficiënt vergelijken.
Teeltmanagement
Met teeltmanagement legt u exact vast welke teelten u wanneer
en waar in uw kas heeft staan. Per teelt houdt u uren, productie en
kosten nauwkeurig bij. Vergelijk actieve teelten met afgesloten teelten
binnen uw bedrijf of tussen meerdere vestigingen. Zo hebt u inzicht
in welke teelten beter presteren dan andere en dus voor u wellicht
winstgevender zijn.
Dashboard
Het FS Performance dashboard laat realtime zien wat er gebeurt op
al uw verbonden locaties. Bedrijfsinformatie zoals gewerkte uren,
daadwerkelijke productiviteit, kwaliteit, planning en voortgang zijn
direct voor u beschikbaar in eenvoudig te configureren persoonlijke
dashboards.

Validatie en correctie
Registreren is mensenwerk. Controle, correctie en validatie is dus
belangrijk. FS Performance biedt u een innovatieve foutdetectie-functie
waarmee onjuiste invoer door medewerkers automatisch getraceerd
wordt. Bij een afwijkende registratie ontvangt u direct een
waarschuwing en een logisch oplossingsvoorstel dat u kunt gebruiken
om problemen snel te verhelpen.
Kosten
Beheer de arbeidskosten per medewerker met een of meerdere
kostenprofielen. In een profiel kunnen kosten per uur, stukloon en
bonussen worden ingesteld. Met de kostenprofielen kunt u ook
voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de CAO Glastuinbouw.
Als de kosten per medewerker nauwkeurig zijn bepaald, levert u dit
inzicht op in kosten per kilo product en in kosten voor een gehele
teelt, kas of vestiging.
Payroll
Vanuit Priva FS Performance kunt direct een exportbestand over een
bepaalde periode aanmaken voor uw salarisadministratie. Zo zorgt u
voor een eenvoudige integratie met uw salarisadministratieprogramma of uitzendbureau.
Operationele rapporten
Met de flexibele rapportages hebt u snel en gemakkelijk inzicht in de
operationele processen binnen uw bedrijf. De operationele rapporten
helpen uw bedrijfsleiding de dagelijkse beslissingen te nemen.
Managementrapporten
Managementrapporten helpen u bij het beantwoorden van
operationele, tactische en strategische vragen. U vergelijkt eenvoudig
en snel vestigingen, kassen, teelten en teams binnen uw bedrijf en/of
tussen uw verschillende productielocaties, ook over meerdere
maanden of zelfs jaren.

Optionele functies
Arbeid

Teelt en oogst

Arbeidsplanning
Met deze module kunt u voor elke teelt een wekelijks werkplan
maken. In het werkplan kunt u aangeven welke activiteiten moeten
worden uitgevoerd, voor welke locaties en wat de verwachte
productiviteit is.

Oogstprognose
Met deze module kunt u op basis van ingevoerde gewaskenmerken
per teelt een prognose maken van de productie die u de komende tijd
kunt verwachten.

Maak optimaal gebruik van de arbeidscapaciteit door de beschikbare
medewerkers toe te wijzen aan geplande activiteiten op basis van
persoonlijke productiviteit en/of kosten.
Met Priva FS Performance hebt u toegang tot het geplande en het
uitgevoerde werk en kunt u de realtime voortgang gedurende de week
volgen. Zo kunt u proactief aanpassingen doen om te zorgen dat de
werkzaamheden efficiënt verlopen.

Deze module berekent de verwachte productie in kilo’s en in kilo’s per
m². Op uw smartphone (in combinatie met de module Teeltregistratie)
kunt u tellingen van planten snel en makkelijk registreren. Verder
kunt u gegevens over de gerealiseerde productie vergelijken met de
verwachte productiegegevens, zodat u ziet wat de werkelijke productie
is ten opzichte van de verwachte productie.
Oogstprognose kan worden gebruikt binnen Priva FS Performance om
uw interne processen te optimaliseren. Niet alleen voor uw oogstteam,
maar ook voor uw sorteer-, verpakkings- en verkoopteam.
Ziekten en plagen
Met deze module is het zeer eenvoudig om eventueel aanwezige
ziekten en plagen te registreren en duidelijk weer te geven op een
plattegrond van uw bedrijf.
De module ondersteunt twee registratieprocessen:
> plagen tellen op vangplaten
> zoeken naar ziekten en plagen in de kas

Kwaliteitsbeoordeling
Met Priva FS Performance kunt u medewerkers evalueren op het
gebied van snelheid en productiviteit. Deze aspecten alleen zijn
echter vaak niet voldoende om medewerkers goed te evalueren.
Het is vaak net zo belangrijk hoe een medewerker een specifieke taak
uitvoert en hoe de medewerker omgaat met het geoogste product.
Met onze module Kwaliteitsbeoordeling kunt u de kwaliteit van het
uitgevoerde werk evalueren. Door de combinatie van productiviteitsindicatoren en kwalitatieve feedback worden de medewerkers zich
meer bewust van het werk dat ze uitvoeren. Deze module is ook
beschikbaar via een smartphone-app.

In de module kunt u de ontwikkeling volgen en eventuele productie
verschillen analyseren. De ziekten en plagen worden geregistreerd in
de FS Performance portal of in een smartphone-app.
Gewasregistratie
Gewasregistratie biedt u de mogelijkheid gewaskenmerken in te
voeren op uw pc of direct te registreren met uw smartphone.
Als u de gegevens registreert op een smartphone, hoeft u deze
maar één keer in te voeren. Zodra de smartphone verbinding maakt
met uw bedrijfsnetwerk, worden alle registraties verzonden naar de
FS Performance server. Vervolgens kunt u hier weer diverse rapporten
van maken. Ook kunt u de gewasregistraties combineren met de
teeltomstandigheden of productiegegevens.
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Logistiek
Verpakkingshal
Naast het wegen van producten die uit de kas komen, biedt de module
Verpakkingshal u ook verschillende opties voor het volgen van uw
verpakkings- en/ of sorteerproces. Priva FS Performance biedt diverse
mogelijkheden om de productiviteit van uw medewerkers tijdens het
sorteer- en verwerkingsproces in de gaten te houden. Ook volgt u
eenvoudig de producten, van de kas tot aan de verkoop.
Daarnaast bevatten ook andere systemen zoals sorteermachines
en verpakkingslijnen veel informatie die u mogelijk aan het Priva FS
Performance systeem wilt koppelen. Zo kunt u een totaaloverzicht
maken van het moment waarop het gewas wordt geoogst in de kas
tot het moment dat het product het bedrijf verlaat.

Informatie

Analyse
De module Analyse is een zeer flexibele analysetool waarmee u al uw
bedrijfsinformatie snel en efficiënt kunt analyseren. Door informatie in
Priva FS Performance te analyseren, vindt u antwoorden op mogelijke
vragen binnen uw bedrijfsvoering. Deze module biedt u de mogelijkheid
om de informatie in elke gewenste indeling te presenteren in
Microsoft Excel. Zo kunt u trends en verschillen opsporen. Met deze
module beschikt u over een zeer flexibele manier om al uw klimaat-,
arbeids- en productiegegevens te analyseren in één overzicht, zodat
u beter gefundeerde beslissingen over uw bedrijfsvoering kunt nemen.
Data Export
Met de module Data Export kunt u de informatie van Priva FS
Performance eenvoudig koppelen aan en delen met alle beschikbare
softwarepakketten van derden. Priva FS Performance werkt de
gegevens automatisch bij in het specifieke bestandsformaat en/of
de SQL-database.
Priva Office Datakoppeling
Als op uw locatie een Priva Office systeem aanwezig is, kan van hieruit
relevante informatie worden gedeeld met het FS Performance
managementinformatiesysteem. Zo kunt u eenvoudig de arbeids- en
productieresultaten afzetten tegen de klimaat- en irrigatiestrategieën.

Informatiedisplay
Met deze module kunt u informatie gemakkelijk delen met uw
medewerkers en hen zo motiveren. Omdat u realtime feedback geeft,
kunnen medewerkers hun productiviteit direct aanpassen. U kunt
de productiviteit van medewerkers, de arbeidsplanning of andere
informatie die u met uw medewerkers wilt delen eenvoudig laten
zien. Door de flexibiliteit van deze module kunt u meerdere soorten
informatie op het scherm laten rouleren. Denk hierbij ook aan
websites, foto’s, en verjaardagen. De weergegeven informatie
wordt automatisch vernieuwd, zodat uw medewerkers altijd de
meest recente informatie voor zich hebben.
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Priva FS Reader
U wilt dat uw medewerkers snel en eenvoudig hun werkzaamheden
kunnen registreren. De Priva FS Reader is hiervoor speciaal ontwikkeld
en is daarmee aantoonbaar de meest gebruikte oplossing in de tuinbouw. Uiteraard is de Priva FS Reader naadloos geïntegreerd in het
Priva FS Performance managementinformatiesysteem. Door te werken
met RFID-tags is handmatige invoer niet nodig. Hierdoor behoren
invoerfouten tot het verleden. Gescande gegevens worden direct
verzonden naar de Priva FS Performance server en zijn altijd actueel.

Nicolas Magueur, tomatenteler: “We hebben gekozen voor
Priva FS Performance omdat dit systeem werkt met readers
voor gegevensinvoer en omdat alle informatie over personeel,
klimaat, energie en irrigatie is geïntegreerd.”

Een veelzijdig systeem
U kunt de gegevens die verzameld zijn door de Priva FS Reader
integreren met teelt-, productie- en oogstinformatie. Het systeem is
heel flexibel en kan worden gebruikt in alle soorten bedrijven, van elke
grootte en op elke locatie. Priva biedt u de beste oplossing voor elke
ambitie.

Kenmerken
> Speciaal ontworpen voor gebruik in een tuinbouwomgeving
> Registratie kost heel weinig tijd
> Feedback op gegevensinvoer minimaliseert fouten
> Eenvoudig in het gebruik
> Draadloze en oplaadbare apparaten

Een korte leercurve
Door de minimale bedieningsknoppen is de Priva FS Reader makkelijk
te bedienen. Hierdoor heeft uw personeel het apparaat zo onder de
knie. De reader kan na minimale training worden gebruikt door
medewerkers met elke taalachtergrond.
Feedback bij het invoeren van gegevens
De Priva FS Reader helpt medewerkers bij de registratie van gegevens
door feedback te geven over de gegevensinvoer. Hierdoor neemt het
aantal invoerfouten af en wordt de verkregen informatie nog
betrouwbaarder.

Persoonlijke Registratie App
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Wilt u liever dat uw medewerkers gebruikmaken van smartphones om hun werkzaamheden te
registreren? Met de Persoonlijke Registratie App app kunnen uw medewerkers een eigen telefoon
gebruiken om de dagelijkse werkzaamheden te registreren. De app biedt u alle mogelijkheden die een
FS Reader ook biedt. De app communiceert met de server via uw lokale bedrijfsnetwerk. Uiteraard is
het ook mogelijk om de app te gebruiken in combinatie met de FS Readers. Zo hebt u voor elk proces
en elke medewerker een passende oplossing.
Registratiemogelijkheden
Uw medewerker is in staat om zich via de app aan en af te melden en alle werkzaamheden, pauzes en
locatie(s) registreren. Ook kan hij met de app zijn resultaten invoeren als rechtstreeks resultaat
(tellingen) of als het aantal containers of dozen. De app toont verschillende rapporten, zoals
gedetailleerde daggegevens, een beknopt dagoverzicht, gedetailleerde tijdsgegevens of een beknopt
tijdoverzicht.
Offline registraties
Nadat de app is ingesteld en opgestart, kunt u deze de rest van de dag
offline gebruiken zonder een wifi- of internetverbinding met de registratieserver. Zodra er een internetverbinding actief is, worden de offline
registraties automatisch naar de FS Performance database gestuurd.
Kenmerken
> Feedback op individuele en groepsprestaties
> Werkt met eigen smartphones
> Maakt gebruik van het reeds aanwezige bedrijfsnetwerk

Mobiele terminal
De mobiele terminal is een registratie-app op een tablet, pc of laptop die draadloos communiceert met
de FS Performance server. Met deze mobiele terminal kunnen alle medewerkers zich aan- en afmelden
met een pincode, vingerafdrukbeveiliging of juist zonder beveiligingscontrole. Daarnaast kunnen
individuele activiteiten worden geregistreerd, zoals schoonmaken of sorteren. U voert eenvoudig en snel
activiteiten via een tablet, pc of laptop in. Daarbij kunt u eventueel activiteiten per medewerker
toewijzen. Hierdoor heeft een medewerker alleen de keuze uit de activiteiten die aan hem of haar zijn
toegewezen. De mobiele terminal app kan rechtstreeks worden gedownload van de FS Performance
server. Door meerdere licenties kunt u de mobiele terminal app op verschillende apparaten gebruiken.
Kenmerken
> Kies de gewenste beveiligingscontrole
> Inzicht in de arbeid van medewerkers die op kantoor werken of bezig zijn met onderhoud
> Werkt met eigen tablets, pc’s of laptops
> Maakt gebruik van het reeds aanwezige bedrijfsnetwerk

Verpakkingslijn App
De Verpakkingslijn App is een registratie-app voor een tablet, pc of laptop en is speciaal ontwikkeld
voor de werkzaamheden aan een verpakkingslijn. Een lijnsupervisor registreert hiermee de
werkzaamheden en/of de resultaten van de medewerkers aan de verpakkingslijn. Het apparaat moet
hiervoor verbonden zijn met de FS Performance server via het lokale netwerk (kabel of draadloos).
Met de Verpakkingslijn App kunt u voor specifieke plaatsen binnen de verpakkingslijn medewerkers en
activiteiten toewijzen. Ook kunt u de werkzaamheden voor de hele lijn eenvoudig wijzigen als u
overschakelt naar een ander type verpakking. U kunt een of meerdere plaatsen activeren en de
productie (aantal dozen) op een lijn handmatig registreren. De app toont u een realtime dashboard van
de resultaten aan de verpakkingslijn.
Kenmerken
> Registratie van alle medewerkers aan de lijn door de lijnsupervisor
> Inzicht in de productiviteit van medewerkers die aan de verpakkingslijn werken
> Realtime dashboard van de verpakkingslijn
> Werkt met eigen tablets, pc’s of laptops.
> Maakt gebruik van het reeds aanwezige bedrijfsnetwerk
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