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de rode draad, van start…… een frisse start 

Na de oogst wordt het fruit geregistreerd met een unieke barcode.            
U kan kiezen voor een partijregistratie of een stuksregistratie met een 
unieke barcode per voorraadbak. Er is een link voorzien met de teler en 
het perceelnummer zodat stap 1 van de Traceability is opgebouwd.

Via de COOL module heeft u een volledig overzicht van het ongesorteerde 
fruit. Ook is het mogelijk om 4 parameters  (hardheid/kwaliteit/suiker/
kleur) mee te geven zodat u op  elk moment weet welke hoeveelheid 
en welke kwaliteit fruit u in huis heeft. Vanuit deze COOL module kan 
het fruit  onmiddellijk verladen worden of kan u het als startsituatie 
gebruiken voor een sorteeropdracht. Na het opmaken van een 
sorteeropdracht kan het ongesorteerde fruit geïmporteerd worden.

Dankzij  het “saldo beschikbaar ongesorteerd fruit” heeft u een overzicht 
van al het ongesorteerde fruit op niveau van opdrachtgever, variëteit 
en koelcelinfo. Via mail kan u de eigenaar constant informeren over de 
hoeveelheid/kwaliteit en locatie van zijn ongesorteerd fruit.

Wanneer u extern ongesorteerd fruit aankoopt, is er ook een 
opvolgingsmodule voorzien zodat u op elk moment weet  welke partijen 
nog gefactureerd moeten worden en tegen welke afgesproken prijs.

Elke inkomende factuur met betrekking tot ongesorteerd fruit zal 
afgepunt en gecontroleerd worden…
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Al dat opgeslagen ongesorteerd fruit zal door de SORT module  verwerkt worden. Als basis maakt u gebruik van een 
sorteeropdracht die u razendsnel kan samenstellen, gebruik makend van de vooraf ingegeven standaarden. U beschikt 
over 60 combinaties binnen 1 sorteeropdracht. Wanneer deze sorteeropdracht klaar is, stuurt u deze door naar het 
Touchscreen aan de sorteerlijn.

Tegelijkertijd kan u het ongesorteerde fruit waarop de sorteeropdracht betrekking heeft, importeren. De werknemer 
in de loods zal via zijn Touchscreen een afgewerkt pallet registreren met een unieke barcode. Deze barcode bevat de 
volledige informatie van het pallet fruit en het gebruikte leeggoed.

Na dit proces wordt het sorteerverslag opgevuld. De stocksituatie van het gesorteerde fruit zal “on line” beschikbaar 
zijn voor de commerciële cel.

U kan de opdrachtgever, indien gewenst, tussentijds informeren over het sorteerresultaat. Wanneer de sorteeropdracht 
klaar is, is ook het sorteerverslag met kostprijsberekening klaar voor de opdrachtgever.

Er is eveneens een opvolgingsmodule voorzien zodat u een overzicht krijgt in welk stadium (klaar, wel of niet 
gefactureerd…) een sorteerverslag zich bevindt.

U wil eveneens informatie krijgen of uw sorteerlijn rendabel is.  Dagelijks kan u een sorteeromzet per dag laten 
berekenen… Via de module “Transit Fruit” is het mogelijk om het extern aangekocht gesorteerd fruit te registreren en 
te voorzien van een unieke pro-sort barcode.

Via een speciale functie binnen de SORT module kan u ook een afrekening per teler klaarmaken. Een teler geeft u de 
opdracht om zijn ongesorteerd fruit te sorteren en te verhandelen, hij verwacht van u een correcte duidelijke afrekening 
waarin de opbrengsten en kosten weergegeven zijn… 

Stap 2 van de Traceability is een feit…
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In de ORDER module worden de orders ingegeven met al hun specificaties. 
Op elk moment krijgt u  informatie van de actieve stocksituatie en 
kan u indien nodig het ontbrekende fruit in bestelling plaatsen bij de 
leveranciers. Uw medeverkopers worden “on line” ingelicht over de reeds 
gereserveerde orders.

Een heel belangrijk aspect is zeker de laad -en transportgegevens van elk 
order…  (waar staan de goederen, tijdschema’s, losgegevens enz…)

ORDERPICK PROCES
Op elk moment kan u beslissen om een order door te sturen naar 
de persoon die verantwoordelijk is om de order te picken. Hij zal voldoende
informatie krijgen over welke vrachtauto en wat, waar en hoe… 
De expeditieverantwoordelijke kan, wanneer hij klaar is, ook aangeven dat 
het orderpick proces voor deze order afghehandeld is, zodat u dat ook kan 
zien vanaf het orderscherm.

AFDELING TRANSPORT
Een vrachtauto is altijd een verzameling van orders die via het orderpick 
proces klaar staan om effectief  geladen te worden door de afdeling 
transport.

Voor het effectief verladen maakt u gebruik  van de TRADE module.
Via een draadloze scanner kan u vanaf de heftruck alle benodigde pallets 
inscannen. Na het inscannen zal de pakbon-uit afgedrukt worden met 
eventueel nog andere documenten (vb cmr)… 

Stap 3 van de traceability wordt opgevuld… 
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MENOELONG

BOMMELWEG 27A

4014 PT     WADENOIJEN

NEDERLAND

FACTUUR : 20102002            
BIJ BETALING VERMELDEN AUB

ONZE REF            
UW REF             

 BTW-NR KLANT        
KLANTNR             

FACT.NR             
DATUM             

  

DEMO             
   

             
       

             
       

       20           
20102002            

27/11/2010          

BLAD 1

==> OMSCHR.

AANTAL EENH.PR BEDRAG BTW

PAKBON :      20102783  27/11/2010  PRO-SORT SYSTEM

FE BRAEBURN
65-70 1 L

EPSM PHILIP
1

50 11.00
550.0

.5500
302.50  6.00

FE BRAEBURN
70-80 1 L

EPSM PHILIP
5 280 11.00

3080.0
.5500 1694.00  6.00

FE BRAEBURN
80-90 1 L

EPSM PHILIP
2

90 11.00
990.0

.6600
653.40  6.00

FE CONFERENCE 45-55 1 L
EPSM FRU0608

1
39 9.00

351.0
.6600

231.66  6.00

FE CONFERENCE 45-55 1 L
EPSM PHI0619

1
45 9.00

405.0
.7700

311.85  6.00

FE CONFERENCE 45-55 1 L
EPSM WES0614

3 181 9.00
1629.0

.7700 1254.33  6.00

FE CONFERENCE 45-55 1 L
EPSM WEV0622

20 9.00
180.0

.7700
138.60  6.00

FE ELSTAR
75-80 1 L

CBL M MEN0626
10 550 11.00

6050.0
.5500 3327.50  6.00

FE ELSTAR
80-85 1 G S EPSM MEN0626

2 110 12.00
1320.0

.5500
726.00  6.00

=======

TOTAAL KG 14555.0

 
OVERZICHT LEEGGOED

AANTAL CODE OMSCHRIJVING

EENH.PR BEDRAG BTW

815 EPSM EPS MIDDEL

3.8600 3145.90  0.00

550 CBL M CBL MIDDEL

3.8600 2123.00  0.00

25 POOL POOL PALLET

13.6100 340.25  0.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTW %
NETTO

BTW
TOTAAL

0.00
5609.15

0.00
5609.15

6.00
8639.84

518.39
9158.23

VERVALDAG : 28/11/2010             
             

  

TOTAAL IN EURO             
             

          14248.99
518.39

14767.38

Vanuit de TRADE module kan u de automatische facturatie opstarten. 
In de pakbon-uit kan u parameters meegeven die gaan bepalen of men 
enkel het fruit factureert of ook andere items ( vb leeggoed, koelkosten 
enz. ).

Volgende items zijn voorzien van een automatische facturatie :

• Leeggoed bon-uit

• Sorteerverslagen

• Pakbon-uit

Eenmaal de factuur aangemaakt is, is er ook een terugkoppeling naar 
de  gefactureerde items zodat de opvolgingsmodules over de nodige 
informatie kunnen beschikken. 

Wanneer de  facturen aangemaakt zijn, kan u ze via de CONNECT 
module doorsturen naar een extern boekhoudprogramma waar ze 
boekhoudkundig verder afgewerkt worden.

Doorheen al deze modules is er één constante… 

De TRACEABILITY op elk niveau van zowel leeggoed als fruit is 
gewaarborgd !!!!
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COOL
BEHEER VAN ONGESORTEERD

FRUIT EN GROENTEN

SORT
BEHEER VAN DE
SORTEEROPDRACHTEN

TRADE
BEHEER VAN DE
LAADOPDRACHTEN

CONNECT
VERBINDING MET

EXTERNE SOFTWAREWIRELESS
HEFTRUCK UITGERUST MET
ON LINE WERKSTATION

ORDER
ORDERMODULE

   



PRO-SORT System bvba

Tongersesteenweg 183, 3800 Sint-Truiden • België

T. +32(0)11-69 57 57       F. +32(0)11-69 57 56        +32(0)475 455 755   

info@prosort.eu   www.prosort.eu

Als alles op orde moet zijn... met Traceability....


