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PERKO
Tehnologija Sistemi

TEHTALNA OPREMA
NAMIZNE IN ETIKETIRNE TEHTNICE
ISHIDA UNI 3

ISHIDA UNI 7 in UNI 9

- bazna sistemska tehtnica
za prodajo
- dvovrstični LCD display
za prikaz PLU in mase
- merilni doseg: 6-15kg;
opcija 30kg

- tisk energijskih tabel in alergenov
- barvna touch screen tipkovnica
- barvni display za prikaz reklame oz. logotipa
- izpis kod: EAN 128; GS1 Databar, ITF...
- s programom sledljivosti (Tracebility)
- merni doseg: 6-15kg; opcija 30kg
- z menjavo kaset se spremeni način delovanja (UNI 7)

ETIKETIRNI STROJI
AVTOMATSKI

ROČNI

TEHTALNI MOSTOVI
TALNI

STENSKI

TIRNI

- barvani,
- cinkani,
- INOX

- cinkani, INOX
- majhna zasedba prostora
- s kavljem ali brez

- različne oblike tirov
- dolžine od 80 do 1000 mm

APLIKACIJE ZA OZNAČEVANJE
IZDAJA SVEŽIH ARTIKLOV IN DOBAVNICA

- možnost uporabe termičnega tiskalnika etiket ali A4 tiskalnika
- baza artiklov
- enostaven izpis dobavnice z ali brez podatkov sledljivosti
- energijske tabele
- avtomatsko delovanje z načinom izpisanih etiket ali delovanje
- avtomatsko shranjevanje LOT številk,
preko scanerja
datumov klanja, saržnih številk...
- pregled izdaje mesa za potrebe HACCP in nadzora količine
- možnost izpisa dvojne sledljivosti
prodanih artiklov
- šifrant porekla artiklov
- enostavno urejanje dobavnic
- enostavni poziv in vpis že izpisanih lotov
- prenos v računovodski program preko xml, webservice...

LOGISTIČNE ETIKETE

- avtomatsko delovanje
- neposredni tisk paletne kode
- za tehtane in kosovne artikle

- kartonska koda z avtomatskim
seštevanjem tehtanj
- skladna z GS1 standardom

- paletna koda z
avtomatskim
generiranjem SSCC
številke
- skladna z GS1
standardom

KLAVNICA

- določitev serije in povezava na vhodno žival
- enostaven pregled zaklanih živali in izpis
potrebnih podatkov sledljivosti
- baza živinorejcev in strank
- avtomatsko izpolnjevanje poročil - sledljivosti
- avtomatski izpis delovnih nalogov in dobavnic
- izpis za interno sledljivost
- uvoz podatkov v bazo podatkov krovnega
programa PTI sledljivost
- kompatibilnost z obstoječo programsko opremo
naročnika
- priprava podatkov za uvoz podatkov v programe
za fakturiranje

APLIKACIJE ZA SLEDLJIVOST PROIZVODNJE
PREVZEM

DELOVNI NALOG

NAROČILA
- vpis naročil strank
- pregled odprtih naročil
- pregled realizacije naročil
- pregled surovin potrebnih
za izpolnitev naročila
- delovni nalogi za proizvodnjo s
podatki sledljivosti
- izdelava artiklov, ki jih ni na
zalogi

- šifranti dobaviteljev
- šifranti artiklov
- tisk prevzemnice
- vnos na zalogo
- vpis podatkov sledljivosti v sistem

ŠIFRANTI TEHTNICE
IN ETIKETIRNIH
STOJEV

KONTROLA
TEHTANJA

ŠIFRANTI IN
KOSOVNICE
- vnos kosovnice artikla
- določitev energetskih
vrednosti na podlagi
energijske vrednosti surovine
- priprava za tisk energijskih
vrednosti in pošiljanje na
tehtalno opremo

- vnos podatkov artiklov
- deklaracije, cena, koda, naziv...
- pošiljanje podatkov na tehtnico
ali etiketirni stroj
- možnost povezave opreme
različnih proizvajalcev
- povezava s tehtnico ali
checkweigher- jem
- izdelava poročila in
statistike
- avtomatsko beleženje vseh
vzorcev
- uporaba obstoječe opreme

VSE APLIKACIJE JE MOŽNO PRILAGODITI NA TOUCHSCREEN

PRODAJNI PROGRAM
HLAJENE
MESOREZNICE

MESOREZNICE

ŽAGE ZA KOSTI
samostoječe, namizne

SALAMOREZNICE
ročne

VAKUMIRNI
STROJI

SALAMOREZNICE
avtomatske

POLNILKE

IZDELOVALCI
PLESKAVIC

MEŠALCI
MEŠ

KONTROL
KONTROLNE, DOZIRNE TEHTNICE, STROJI
ROJI ZA
JE ČEVA
JEMNE MIZE
OBLIKOVANJE
ČEVAPČIČEV, PLESKAVIC IN SPREJEMNE

CHECKWEIGHERS
CH
HECKWEIGHERS

MULTIHEADS

SPREJEMNA MIZA

OBLIKOVALCI ČEVAPČIČEV
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