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Κανένας συμβιβασμός δε χωράει στην ασφάλεια τροφίμου
H Acmon Data έχοντας πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Industry 4.0
τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή Βιομηχανία προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις
λογισμικού Ιχνηλασιμότητας με τη σουίτα εφαρμογών TracePro όσο και με μηχανολογικό
εξοπλισμό ελέγχου τρόφιμου (συσκευασμένο ή σε μορφή χύδην).

Η

ψηφιακή και αυτοματοποιημένη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας από το στάδιο παραγωγής έως και την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και αποθήκευσης
είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας οποιουδήποτε προϊόντος ειδικά εάν πρόκειται για τρόφιμο
αφού σε αυτή τη κατηγορία η συμμόρφωση με HACCP, COOC,
UC, IOOC ISO x, ΠΟΠ, IFS, ΒΙΟ και άλλα πρότυπα ανάλογα με
την εκάστοτε χώρα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις εκκίνησης
μια επιτυχημένης επιχείρησης.
Επίσης το Trace Pro μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων, βελτιώνει σε μεγάλο ποσοστό
τις διαδικασίες αναφορών παρακολούθησης καθώς επίσης διευκολύνει την εφαρμογή των προτύπων λειτουργίας. Όταν γίνεται
αυτοματοποιημένη καταγραφή δεδομένων ποιότητας από το εργαστήριο, πλήρη παρακολούθηση του κάθε αριθμού παρτίδας
από την παραλαβή έως και την αποθήκη και real time έλεγχος
οποιασδήποτε εσωτερικής μετακίνησης και διακίνησης του προϊόντος μέχρι το σημείο αποστολής του, τότε η διασφάλιση της
ποιότητάς του είναι φυσικό επακόλουθο.
Η επιλογή Mettler-Toledo Safeline είναι μονόδρομος εάν θέλει
κανείς να εξασφαλίσει την απόλυτη ποιότητα, ασφάλεια και ομοιογένεια στο τελικό προϊόν.

Μικροί συμβιβασμοί στη επιλογή ασφάλειας μπορεί να αποφέρουν μοιραία αποτελέσματα για το προϊόν και την ίδια την εταιρία
παραγωγής.
Η Acmon Data είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος συστημάτων
ελέγχου Mettler-Toledo Safeline. Οι ανιχνευτές μετάλλων και οι
ανιχνευτές X-Ray της Αγγλικής εταιρίας αποτελούν κορυφαία
μηχανήματα ελέγχου προϊόντων παγκοσμίως.
Οι Ανιχνευτές μετάλλων προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος προϊόντος, ακόμα και σε συσκευασία με metalized film.
Οι X-Ray ανιχνευτές είναι η μόνη λύση για την ανίχνευση μετάλλων, πέτρας, γυαλιού, πλαστικού και ξύλου υψηλής πυκνότητας
κοκάλων, ακόμα και κεραμικού. Και το σημαντικότερο: ελέγχουν
και το ίδιο το προϊόν για παραμορφώσεις συσκευασίας, ελλειποβαρoτητα, προβλήματα σφράγισης συσκευασίας κ.α, δίνοντας έτσι
στον παραγωγό τον πλήρη έλεγχο ενός προϊόντος και εξασφαλίζοντας την ομοιογένεια του τελικού αποτελέσματος, παράγοντας
επιτυχίας πολύ σημαντικός ειδικά στην αγορά του τρόφιμου.
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