RPO ICT Solutions: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Aanzienlijke capaciteitsen snelheidswinst én
hoogwaardige
communicatie met de
klanten
“Het team kan veel
meer werk aan
zonder dat de
samenhang of de
kwaliteit van de
communicatie er
onder te lijden
hebben.”

Binnen de AGF-branche wordt kwaliteitsbewaking steeds
belangrijker. Niet alleen door de toenemende eisen van de afnemers
maar ook door de strengere eisen voor de voedselveiligheid,
bijvoorbeeld in verband met certificeringen. Door een goede digitale
vastlegging wordt voldaan aan deze eisen, bovendien zorgt het voor
een betere interne en externe communicatie. Hierdoor is er altijd
realtime en digitaal inzicht door middel van een keurrapport voor
handen.
Tot voor kort leek dit onmogelijk en werden de keurgegevens vaak
vastgelegd in notitieboekjes en op de orderformulieren. De
communicatie over keurgegevens verliep meestal mondeling. Met
de keuroplossing van RPO bespaart u tijd en behoudt u flexibiliteit
doordat u keurformulieren zelf naar behoefte kunt inrichten, dit
alles met een koppeling naar uw ERP systeem.
De oplossing van RPO is een in Windows omgeving gebouwde
keurmodule, welke gekoppeld kan worden met mobiele apparaten.
Waardoor handzaam gekeurd kan worden op een tablet.
Door het werken met de keuroplossing van RPO krijgt een gebruiker
realtime inzicht in de kwaliteit. Dit leidt tot hoogwaardige communicatie
met klanten en u voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Uw voordelen

De werking van de oplossing

•

Uniforme kwaliteitsinformatie

•

Tijdsbesparing

Een keurrapport wordt opgebouwd aan de hand van het soort artikel dat
wordt gekeurd. Het inrichten van een keurrapport wordt gedaan door
middel van keurgroepen en keurelementen.

•

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

•

Visueel maken van keurresultaten

•

Keurrapport flexibel indeelbaar

•

Zelf specifieke keurelementen
opvoeren en gebruiken

•

Het keurproces kunnen starten
vanuit dagelijkse ontvangsten

•

Keurrapporten zijn multilingual te
ontwikkelen

•

Een dynamisch keurrapport dat
aansluit op hetgeen dat wordt
gekeurd

•

Snelle invoer voor meerdere
keurrapporten op basis van de
algemene keurelementen

•

Een gestandaardiseerde invoer op
basis van de inrichting van de
keurelementen, eventueel met
vooraf gedefinieerde waardes

Een keurgroep is een verzameling van een of meer keurelementen. Voor
elke keurgroep wordt binnen het keurrapport een tabsheet aangemaakt,
met daarop de keurelementen die onder de betreffende keurgroep zijn
aangemaakt.
Een keurelement is een veld op het keurrapport waarvoor een waarde kan
worden ingegeven. Het soort waarde dat kan worden ingegeven, kan bij
het keurelement worden ingesteld aan de hand van het soort invoer.
De volgende soorten van invoer zijn momenteel beschikbaar:
x
Checkbox: Knop om aan te geven of iets is geconstateerd.
x
Checkbox met invoerveld: Knop om aan te geven of iets is
geconstateerd met daarbij een alfanumeriek invoerveld voor een
eventuele waarde of commentaar.
x
Invoerveld numeriek: Een invoerveld voor een numerieke waarde
met 0 of 2 decimalen.
x
Invoerveld alfanumeriek: Een invoerveld voor een alfanumerieke
waarde.
Bij een keurelement kan het gebruik worden ingesteld. Hiermee wordt
vastgelegd op welke keurrapporten een keurelement moet worden
getoond. De mogelijke soorten van gebruik zijn:
x
Algemeen: Het keurelement komt voor op elk keurrapport.
x
Per hoofdgroep, groep, variëteit: Het keurelement komt alleen
voor op een keurrapport van bepaalde artikelgroepen.
Als een keurelement per hoofdgroep, groep of variëteit wordt gebruikt, dan
kan worden ingesteld bij welke artikelgroepen het keurelement moet
worden getoond. Hierbij kan een keurelement aan een of meerdere
hoofdgroepen worden gekoppeld (bijvoorbeeld Hardfruit of Citrus), maar
ook aan een of meerdere specifieke variëteiten (bijvoorbeeld Appel Pink
Lady of Avocado Reed).

Voorbeeld van een keurrapport

Voorbeeld verschillende soorten invoer
van een keurelement

Voorbeeld onderhoudsprogramma
voor een keurelement

RPO ICT Solutions
RPO is al 30 jaar actief met AGF
software. RPO loopt altijd
voorop, van applicatieontwikkeling voor de iPad, tot
onze eigen RPO app en van onze
uitgebreide oplossingen voor het
werken in de Cloud tot de
virtualisering van hardware. De
Freshng software heeft zich in
de afgelopen 25 jaar bewezen
als standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt bij
aan kostenbesparingen en aan
de groei van uw omzet en
marge.

Voor meer informatie
RPO ICT Solutions
Escudostraat 33
2991 XV Barendrecht
telefoon +31(0)78-6818688
fax +31(0)78-6818675
email: info@rpo.nl
www.rpo.nl

Tijdens het keuren van een partij wordt op basis van het artikel van een
partijregel bepaald voor welke variëteit een keurrapport wordt
aangemaakt. Wanneer binnen een partij artikelen van verschillende
variëteiten voorkomen, dan moet per variëteit een keurrapport worden
aangemaakt.
Op basis van de variëteit van het keurrapport wordt bepaald welke
keurelementen mogen worden getoond en welke keurgroepen hierbij
horen. Vervolgens wordt het keurrapport dynamisch opgebouwd aan de
hand van de tabsheets voor de keurgroepen en de invoervelden voor de
keurelementen.
Wanneer voor een partij meerdere keurrapporten moeten worden
aangemaakt, dan worden de waardes van de algemene keurelementen
voor een tweede keurrapport overgenomen van het eerste keurrapport. Op
deze manier kan het aanmaken van meerdere keurrapporten worden
versneld.
Bij een keurrapport kunnen foto’s en gescande documenten worden
gekoppeld en van een notitie worden voorzien. De foto’s/documenten die
aan een keurrapport zijn gekoppeld worden opgeslagen in een aparte
directory die voor het keurrapport wordt aangemaakt.
Een keurrapport kan vanuit de keurapplicatie direct worden afgedrukt of
gemaild.

Keuren op een iPad
Voor een van onze klanten hebben wij
een applicatie voor de iPad ontwikkeld.
Deze oplossing bestaat uit een server
gebaseerde ontwikkelomgeving en een
app die draait op een mobiel apparaat.
iOs en Android worden door deze
software ondersteund. De gegevens van
de ontvangen partijen worden vanuit de
software gepresenteerd in de app. Deze
productgegevens worden vervolgens
aangevuld met de keurwaarden die dan
direct worden bijgewerkt in de software.
Daarnaast kunnen er nog foto’s
gekoppeld worden aan het rapport. Het
gebruiksgemak van de iPad gecombineerd met de uitgebreide
mogelijkheden, maken de oplossing tijdbesparend en door de realtime
uitwisselbare gegevens uitermate geschikt voor het werken met een
versproduct. Alle informatie is direct zichtbaar. Inclusief foto’s, het
keurrapport, vrachtgegevens en aanvullende notities.

