OLIVE_MANAGEMENT
Η ΚΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΛΙΑ
Σν OLIVE_MANAGEMENT είλαη έλα πξντόλ απηό
πεξηέρεη όιε ηε ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αγνξά
θαη επεμεξγαζία ηεο ειηάο. Πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό
hardware , software
αλαιώζηκα θαη εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνύ. Η βαζηθή ιύζε επηδέρεηαη παξακεηξνπνίεζε
άιια θαη custom επεκβάζεηο ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ
αλάγθε θάζε επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ.

Γιαηί OLIVE_MANAGEMENT για ηην επισείπηζη μος







Γηαηί θαηαγξάθεη θάζε Bin θαη δεκηνπξγεί αιπζίδα ηρλειαζεκόηεηαο κέρξη ην
ηειηθό πξντόλ.
Γηαηί ελεκεξώλεη on line ηελ επηρείξεζε θαη γλσξίδεη πνζνηηθά , πνηνηηθά θαη
αμηαθά ηελ πξόνδν ησλ αγνξώλ ηεο.
Γηαηί εθδίδεη θάζε παξαζηαηηθό απηόκαηα ρσξίο θόπν θαη κεδελίδεη ιάζε θαη
παξάπνλα.
Γηαηί έρσ γξήγνξα απαληήζεηο γηα ηα απνζέκαηα, ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαγγειηώλ , ην θόζηνο παξαγσγήο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ.
Γηαηί ηειηθά θεξδίδσ πάλσ από 10%.

Σι πεπιλαμβάνει ηο OLIVE_MANAGEMENT
ΛΟΓΗΜΗΚΟ / SOFTWARE
1. Κωδικοποιήζειρ και βαζικά απσεία
Γηα ηελ νξζή αλάιπζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα νξγαλσζνύλ
πξώηα ηα βαζηθά αξρεία κε θσδηθνπνίεζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εύθνιε ηαμηλόκεζε .
αλ βαζηθά αξρεία είλαη:
 Α’ πιε - Διηέο
 Πξντόληα θαη ελδηάκεζα
 Β’ ύιεο

 Τιηθά ζπζθεπαζίαο
 Γξακκέο παξαγσγήο
 Δξγαδόκελνη
 Μεραλήκαηα
 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Υεκηθέο θαη θπζηθέο κεηξήζεηο
 Καη άιια δεπηεξεύνληα
 Όια ηα αξρεία ζα είλαη ζπληεξήζηκα θαη παξακεηξνπνηήζηκα.

2. Αγοπά ζηα ζημεία ζςγκένηπωζηρ
Η βαζηθή αξρή είλαη όηη ζε θάζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζα
ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο
κε ην ινγηζκηθό πνπ ζα
θαηαγξάθεη ηελ παξαιαβή ζε αξρείν θαη ζα ην ζπλδέεη κε ηελ
εηηθέηα ηνπ θάζε bin . Θα απνζηέιιεη ηα ζηνηρεία απηά ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπ εξγνζηάζηνπ κέζσ internet θαη θαηά ηελ
πιήξσζε ηεο δεμακελήο εθπίθξεζεο ζα ζαξώλεηαη ε εηηθέηα
θαη ζα κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ζηελ θαξηέια ηεο δεμακελήο .
Γηα ηελ ιεηηνπξγία απηή ρξεηάδεηαη έλαο Η/Τ ζην ζεκείν παξαιαβήο πνπ ζα
θνξηώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα βαζηθά αξρεία όπσο θσδηθνιόγηα αξρείν αγξνηώλ
θιπ.
Η κάζθα ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηνλ μοναδικό απιθμό ID θαη εηζάγεη ην
ινηπά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ ΒΙΝ
Σα ινηπά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη :











ΖΜΔΗΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΤΝΟΛΟ ΚΗΛΩΝ
ΠΟΗΚΗΛΗΑ ,ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΗ) , ΥΩΡΗΟ , ΥΩΡΑΦΗ, ΚΗΛΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΑΡΔΛΑΒΔ ΕΤΓΗΔ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΔ
ΣΗΜΖ ΚΗΛΟΤ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ
ΑΡ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΑΓΟΡΑ
ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΡΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ

 Σν πξόγξακκα εθηππώλεη ηελ εηηθέηα . Πλεονέκηημα ηηρ λύζηρ είλαη όηη ζηελ
εηηθέηα κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηα νπνία νύησο ή άιισο
ζην ππάξρνλ ζην αξρείν θαη απνζηέιινληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εξγνζηάζηνπ.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ εθδίδεηαη :
 Σιμολόγιο Αγοπάρ ή Γεληίο Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ γηα ηνλ παξαγσγό.
 Γεληίο Αποζηολήρ γηα ην θνξηεγό πνπ ζα κεηαθέξεη ηα ΒΙΝ ζην εξγνζηάζην
αλ ε παξαιαβή γίλεη έθηνο εξγνζηαζίνπ.
 Σέινο εθηππώλεηαη Ζμεπολόγιο κε όια ηα ζηνηρεία θάζε BIN θαη
απνζηέιινληαη κέζσ internet ην αξρείν ζηνλ server.

 Καηά ηελ πλήπωζη ηηρ δεξαμενήρ εθπίθξεζεο ζα αθαηξείηαη ε εηηθέηα, ζα
ζθαλάξεηαη θαη ζα αθπξώλεηαη . Έηζη ζα κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ΒΙΝ
ζηελ θαξηέια ηεο δεμακελήο . Αθόκα ελεκεξώλεη απνζήθε θαη ινγηζηηθή κε ηελ
αγνξά ηεο Α’ ύιεο (ειηέο).

3. Ππόγπαμμα παπαγωγήρ
Σν πξόγξακκα παξαγσγήο ζα δεκηνπξγείηαη
κε έκκεζν έιεγρν θαη
δηαζηαύξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνξηώζεσλ-παξαγγειηώλ , ηνπ αξρείνπ
απνζεκάησλ θαη ηνπ αξρείνπ εξγαδνκέλσλ. Θα ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηελ δπλακηθόηεηα
παξαγσγήο θάζε βάξδηαο. Θα ππάξρεη alarm αλ γίλεη αιιαγή ζην πξόγξακκα
θνξηώζεσλ ην νπνίν ζε πξώηε θάζε ζα έξρεηαη από ην πθηζηάκελν ζύζηεκα.

4. Καηασώπηζη κινήζεων
Η θαηαρώξεζε ησλ θηλήζεσλ ζα γίλεηαη κε κάζθεο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο
ζηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Η Λύζη πξνβιέπεη βηνκεραληθέο ζέζεηο
εξγαζίαο όπσο νζόλεο touch , barcode scanners, ζύλδεζε κε δπγνύο θιπ. Η
Βαζική Απσή ζα είλαη όηη θάζε πιεξνθνξία ζα εηζάγεηαη κόλν κηα θνξά θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ζα ελεκεξώλεη ηε βάζε. Οη θαηαρσξήζεηο ζα
δηαρσξίδνληαη ζε επί κέξνπο κάζθεο (tabs) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ :








Υξόλνπ γεγνλόηνο
Πνζνηηθέο θαηαρσξήζεηο
(αλαιώζεηο, παξαγσγή, αλαθύθισζεο θαη
δηαθίλεζεο).
Πνζνηηθέο θαηαρσξήζεηο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο.
Καηαρώξεζε εηδηθώλ εξγαζηώλ (πρ αλάδεπζε)
Καηαρώξεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (πρ ηίγκαηα)
Καηαρώξεζε ρεκηθώλ θαη θπζηθώλ κεηξήζεσλ (πρ Ph )
Καηαρώξεζε ρξόλνπ εξγαζίαο θαη δηαθνπώλ (βιάβεο)

5. Ππαγμαηικό απόθεμα
Από ηηο θαηαρσξήζεηο ηηο παξαγσγήο ζα πξνθύπηνπλ απηόκαηα ηζνδύγηα θαη
θαξηέιεο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ.

6. Αναθοπά δεξαμενών εκπίκπηζηρ, CONFIT και λοιπών
γπαμμών παπαγωγήρ
Από ηηο θαηαρσξήζεηο ηηο παξαγσγήο ζα πξνθύπηνπλ απηόκαηα ηζνδύγηα θαη
θαξηέιεο ησλ ρώξσλ εθπίθξεζεο θαη confit θαη ησλ άιισλ γξακκώλ παξαγσγήο, κε
ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβνιέο άιια θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηρλειαζία ή
άιιεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ νξζή δηαδηθαζία.

7. Λοιπέρ αναθοπέρ
Από ηε βάζε δεδνκέλσλ, ην MIS ηνπ PassPartout v3 ζα αληιεί θάζε
πιεξνθνξία πνπ ζα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηνίθεζε θαη ηηο ειέγρνπζεο αξρέο.

8. Ππογπάμμα εμποπικήρ διασείπιζηρ (πποαιπεηικό)
Σν ινγηζκηθό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηνκεραληθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα α
ζπλδεζεί κε ην ERP PassPartout v3 πνπ είλαη ην ηδαληθό γηα ην ζθνπό απηό θαη
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα θπθιώκαηα











ΓΔΝΙΚΗ-ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
ΞΔΝΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΔΠΙΜΔΡΙΜΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΔ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ ΠΩΛΗΔΙ
ΦΟΡΣΩΔΙ-ΣΙΜΟΛΟΓΗΔΙ
ΠΑΓΙΑ
ΜΙΘΟΓΟΙΑ
ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

 Αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ήδε άιιν ERP ηόηε είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε ηνπ
OLIVE_MANAGEMENT κε απηό.

HARDWARE
1. Βιομησανική εγκαηάζηαζη
Γηα θάζε βηνκεραλία ειηάο απαηηείηαη αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο , ηεο
ρσξνηαμίαο θα ηεο επάλδξσζεο κηα κειέηε πνπ λα θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
εμνπιηζκνύ. Η κειέηε απηή παξέρεηαη από ην OLIVE_MANAGEMENT θαη
πεξηιακβάλεη ιύζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο γηα ηνπο εθηππσηέο ηνπο barcode
scanners αιιά θαη γηα ηηο εηηθέηεο θαη ηα έληππα.

2. ημεία ζςγκένηπωζηρ
Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΣΖΡΗΞΖ
Όπσο κε ην hardware έηζη θαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα θάζε βηνκεραλία ειηάο
απαηηείηαη αλαιόγσο ηεο επάλδξσζεο κηα κειέηε πνπ λα θαζνξίδεη έλα πξόγξακκα
εθπαίδεπζεο. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ OLIVE_MANAGEMENT
αλαιακβάλνπλ ηελ
εθηέιεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη ε ζηήξημε ησλ ρξεζηώλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ιαζώλ θαη ππελζύκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.

