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Az élelmiszeriparban azok a gyártók, amelyek rendelkeznek eredet-

igazolási és nyomon követési rendszerekkel, versenyelőnyt könyvel-

hetnek el az értékesítés területén Az Európai Unió 178/2002 Európai

Bizottsági rendelete foglalkozik a termelés-nyomonkövetéssel, 2005.

január elseje óta pedig a folyamat kötelező minden tagország gyártó

vállalata számára. A feladat összetett, több szálon fut és csak informa-

tikai támogatással oldható meg. 

A Pacific termékeinek előállításához számos különböző alapanyagot

használ fel. A termelés egyes fázisaiban újabb és újabb közbülső

termékek keletkeznek. Ezek azonosítása és az adatok pontos rögzítése

az alapja annak, hogy a gyártó képes legyen egy auditálás során

visszamenőleg pontos adatokat szolgáltatni akár egy késztermékről,

akár egy közbülső termékről. 

A váci Pacific Óceán Kft. a termékeibe kerülő legfontosabb anyagokat

– például cukor, citromsav – már korábban is nyomon követte manuá-

lisan, papíron vezetve. Azonban az új előírások, valamint a hazai és

külföldi partnerek új irányvonalat jelöltek ki. A cég nagy vevőinek,

például a McDonald’s-nak az elvárása időközben megváltozott, a

vonalkód alapkövetelménnyé vált. A vállalat rövid idő alatt - jelenlegi

vállalatirányítási rendszere megváltoztatása nélkül - a felhasználók

által könnyen elsajátítható, az előírásoknak megfelelő rendszer beve-

zetését határozta el. Jelenleg a MoBISoL egyedileg fejlesztett termelés-

nyomonkövető rendszere támogatja a gyártás egyes fázisaiban az

adatok kezelését, és nyújt megbízható hátteret az auditálás során.

A termelés nyomon követése
A folyamat főszereplője a vonalkód, mely a termelés bármelyik fázi-

sában képes megmondani, hogy mi van, vagy éppen mi fog kerülni a

lekváros üvegekbe. Mi a nyomon követés lényege?

• Minden egyes munkaállomás, az alapanyagok beérkezésétől a

késztermékek kiadásáig saját vonalkódot nyomtat, és tartalmazza

azokat az adatokat, amelyek valaha visszamenőleg relevánsak

lehetnek az adott munkafázisban. 

• A gyártási folyamat későbbi szakaszaiban az adatokat nem kell újra

és újra berögzíteni, mert mobil adatgyűjtők, vonalkódolvasók

könnyítik a munkát, és munkaállomásonként számítógépek segítik

az adatfeldolgozást. 

• A kiadás során a rendszer lehetővé teszi, hogy a vevő igénye alap-

ján egyedi vonalkóddal lássák el a készterméket, a bálákat és a

raklapokat. Az utolsó fázisban már csak a szállítólevél adatait rögzí-

tik a Pacific Óceán Kft. munkatársai. A szállítólevél száma és a

termék vonalkódja alapján a cég képes visszakeresni minden olyan

adatot (dátumok, beszállítók, bálák, főzetek, alap- és segéd-

anyagok, a főző neve, stb), amellyel az üzletek polcain található

ízletes lekvár a gyártás során valaha kapcsolatba került.

Még egy lépés a minőség felé
Az IFS minőségbiztosítási rendszer az ISO-nál is komolyabb feltétele-

ket támaszt a gyártókkal szemben. A MoBISoL által szállított megoldás

segítségével a cég ennek is meg tud felelni. Az IFS-rendszer előnyt

jelent a sajátmárkás termékeket előállító gyártók számára.

Alapesetben a megrendelő hálózat munkatársa előzetesen ellenőrzi a

gyártót, mielőtt megállapodik a sajátmárkás termékek beszállításáról.

Az IFS rendszere növeli a kereskedők bizalmát a gyártók termékeivel

szemben, szükségtelenné válik az előzetes személyes ellenőrzés. 

A legfontosabb azonban, hogy a minőség hosszú távon garantálja a

fogyasztói bizalom erősödését.

A lekvár nyomában
A Pacific Óceán Tartósítóipari Kft. több mint két éve hatékonyan dolgozik a
MoBISoL Magyarország Kft. termelés nyomon követő informatikai rendszerével.
Ezzel a vállalat nem csak az EU kötelező előírásait teljesíti, hanem az annál
szigorúbb IFS szabványt is, ami további versenyelőnyt jelent. Termékeit így több
kereskedelmi lánc külön előzetes ellenőrzés nélkül veszi át.


