PRIVA FS PERFORMANCE
INZICHT IN BEDRIJFSPROCESSEN, ARBEID EN TEELT: VAN KAS
TOT VERPAKKINGSHAL
Priva FS Performance
Efficiënte arbeid, een hogere opbrengst en een groeiend bedrijf: hoe zorgt u hiervoor als
tuinbouwondernemer? De oplossing is simpel: een praktisch systeem dat inzicht biedt in de
teeltprocessen, de productiviteit van uw medewerkers en het volume en de kwaliteit van uw productie.

Lagere arbeidskosten
Door een optimale arbeidsplanning op basis van productiviteit en kwaliteit van uw
medewerkers

Realtime gewassen en afdelingen en vestigingen vergelijken
Overal toegang tot actuele informatie over alle processen

Gemotiveerde medewerkers
Medewerkers hebben inzicht in hun eigen prestaties en in die van collega’s

Lagere administratieve lasten
Gemakkelijk gegevens invoeren via pc of smartphone

Grip op elk proces
Met het managementinformatiesysteem Priva FS Performance stelt u een nauwkeurige
productieprognose op. Logischerwijs kunt u hierop de arbeidsplanning afstemmen. Dit bespaart niet
alleen kosten, maar geeft u ook meer gemak. Zo hebt u grip op elk proces in uw bedrijf.
Teelt: van planten tot oogsten
Voor een kwalitatief goede oogst is het van belang dat u inzicht hebt in de groeiomstandigheden en de
ontwikkeling van uw gewas. Priva FS Performance biedt u helder inzicht in de groei en ontwikkeling van
uw teelten. Met het systeem registreert u ook eenvoudig ziekten en plagen, welke u in kaart kunt
brengen op een plattegrond van uw bedrijf. Priva FS Performance geeft u real-time inzicht in de
productieprognose en de werkelijke productie per teelt. Zo ziet u snel hoe het ervoor staat en welke
teeltaspecten u eventueel moet aanpassen.
Verpakken: van wegen tot opslag
Een goed beheer van het sorteer- en verwerkingsproces is essentieel. U wilt altijd op de hoogte zijn van
sorteringsinformatie, de kwaliteit van uw product en wie wat doet. Met Priva FS Performance kunt u het
product gedurende het hele proces volgen, van wegen tot aan opslag.
Arbeid
Arbeidskosten maken een groot deel uit van de totale kosten binnen tuinbouwbedrijven. Inzicht in de
efficiëntie van uw medewerkers is dan ook onmisbaar. Met Priva FS Performance hebt u toegang tot het
geplande en het uitgevoerde werk en volgt u de voortgang gedurende de week. Zo kunt u proactief
aanpassingen doen om te zorgen dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verlopen.

Overzichtelijke dashboards
Alle informatie over bedrijfsprocessen, arbeid en teelt staan in overzichtelijke dashboards. Het systeem
is flexibel, waardoor u elke gewenste combinatie van informatie kunt maken. Dit helpt u bij het
opsporen van trends en verschillen en bij het nemen van weloverwogen beslissingen over uw
bedrijfsvoering.
Real-time inzicht in het operationele werk
Met de FS Monitor App hebt u overal toegang tot operationele informatie. Zo ziet u snel welke
medewerkers actief zijn, welke containers onderweg zijn van de kas naar de verpakkingshal en welke
paden zijn gedaan.

Registratie met de Priva FS Reader
Er zijn verschillende mogelijkheden om arbeid en productie te registreren. Onze Priva FS Reader is
aantoonbaar de meest gebruikte oplossing hiervoor in de tuinbouw. Waarom?
·
·
·
·
·

Registratie kost weinig tijd
Eenvoudig in gebruik
Minder invoerfouten door directe feedback
Draadloze en oplaadbare apparaten
Speciaal ontworpen voor de tuinbouw, dus vuil- en waterbestendig

Registratie met smartphone
Wilt u liever dat uw medewerkers gebruikmaken van smartphones om hun werkzaamheden te
registreren? Met de Persoonlijke Registratie App kunnen medewerkers met een eigen telefoon hun
activiteiten registreren. De app biedt dezelfde functies als de Priva FS Reader en communiceert met de
server via uw lokale bedrijfsnetwerk of via internet.

Door Priva FS Performance kunnen we veel transparanter werken. Dit komt de inzet van medewerkers alleen maar ten goede.
Een besparing van 10-15% op oogstkosten is met het managementinformatiesysteem van Priva zeker haalbaar.
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BENIEUWD NAAR ALLE MOGELIJKHEDEN VAN PRIVA FS PERFORMANCE?
In onze brochure gaan we hier uitgebreid op in

MODULAIR SYSTEEM
Voeg eenvoudig extra modules toe

MINIMALE INVOERFOUTEN BIJ
REGISTRATIE
Eenvoudige gegevensinvoer via readers of
smartphones

HELDER OVERZICHT
Dashboards laten real-time zien wat er
gebeurt op alle locaties

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN
REGISTRATIE
Bepaal zelf de meest ideale manier van
registreren

KRIJG GRIP OP ELK TEELTPROCES IN UW BEDRIJF
Wij laten u graag zien hoe!

WILT U AAN DE SLAG MET PRIVA FS PERFORMANCE?
Wij helpen u graag!
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