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PŘÍPADOVÁ STUDIE

RECEPTUROVÉ NAVAŽOVÁNÍ SMĚSÍ
A SPRÁVA RECEPTUR - PEKÁRENSKÝ PROVOZ
PAC Hořovice, s.r.o.

Profil zákazníka
Společnost PAC Hořovice s.r.o. byla založena v roce 1995 pod názvem
Pekárna - cukrárna Hořovice s.r.o. transformací ze stavebně obchodního
sdružení pod názvem Stavinvest. Původní hořovická pekárna byla vybudována
jako pekárenský provoz v rámci závodu Pekárny Beroun v roce 1961.
Jako jedna z prvních pekáren v republice byla vybavena průběžnými pecemi.
Během několika let prošla celkovou modernizací včetně instalací nových
technologií, které aktuálně zabezpečují průmyslovou, ale i ruční výrobu produktů
v plném rozsahu. Společnost se z pozice svých třech provozů řadí mezi přední
potravinářské firmy s působností v regionu Středočeského kraje a navazujících
oblastí.

Přidaná hodnota řešení
Omezení chybovosti v recepturách, snadná správa a úprava surovin, zvýšení
kapacity zkrácením doby přípravy navážením podle receptur, evidence šarží
vstupních surovin do receptury a kompletní evidence výroby a použitých surovin,
možnost variantního použití surovin dle jejich aktuální dostupnosti.
• Podmínka zadání: Okamžitý přenos požadavků na navažování receptur
a online možnost kontroly stavu jednotlivých výrobních příkazů a dávek,
možnost plánovat výrobu na několik dnů dopředu, eliminace papírů - receptur
a převodních tabulek.
• Řešení: Implementace systému NETTOControl Recipe pro elektronickou
správu receptur a řízení pracoviště míchárny pomocí výrobních příkazů.
Systém umožňuje podporu a využítí unikátních lidských schopností tam, kde
jsou obtížně nahraditelné a mají nejvyšší přidanou hodnotu.
Vyloučí papírování, sníží nutnost školení, podpoří dosledovatelnost šarže
a zpřesní evidenci spotřebovaných surovin.
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Popis řešení

• V
 ýrobní firmy v oblasti
potravinářství,
např. pekárenství
• Výrobní firmy v oblasti
farmacie, automotive,
chemie a strojírenství

Řešení systémem NettoControl Recipe pro elektronickou správu receptur
a řízení pracoviště míchárny pomocí výrobních příkazů obsahuje pro kompletní
správu jedno pracoviště typu PC klient. Na tomto pracovišti se vytvářejí a
zadávají plány jednotlivých výrobních příkazů. Příkaz obsahuje zadávanou
recepturu s údaji o druhu, pořadí a množství surovin, celkové množství a šarži.
Uchovává historii zadání.
Na vážicím pracovišti umístěném v provozu míchárny vidí obsluha plán výroby
na den, s předepsaným seznamem dávek a v detailu i jednotlivých surovin
a jejich množství.
Obsluha má možnost tisknout a aplikovat etikety ze zabudované tiskárny.
Pro kontrolu kompletnosti se po ukončení dávky zobrazí seznam surovin a jejich
množství a obsluha může vybírat další výrobek či dávku.

Specifikace:
• P
 růmyslový terminál NETTO
P520 s barevnou dotykovou
obrazovkou umístěnou
v nerezové skříni.
• Technologická plošinová
váha SOEHNLE Professional
s rozsahem do 30 kg / 2g v
celonerezovém provedení
umístěná
na nerezovém stolku.
• Termotransferová tiskárna
GODEX G500 umístěná
v celonerezové skříni.

Funkce zařízení
1. P
 lánování výrobních příkazů pro recepturové navažování, včetně jejich
rozdělení na menší dávky, stanovení priority a data realizace
2. Možnost volby receptur pro jeden výrobek
3. Zadání velikosti díla v kg
4. Postupné zobrazení pouze jednotlivých položek receptury
5. Možnost zvolit počet opakování receptury
6. Tvorba nových receptur na pracovišti mistra
7. Změna receptur, jejich přenos na vážicí pracoviště
8. Evidence spotřeby surovin a inteligentní návrh alternativ
9. Sledování historie složení a množství v jednotlivých dávkách
10. Tisk etiket pro označení dávek

Požadavky na obsluhu:
• R
 ychlé a jednoduché
uvedení do provozu
• Obsluha s běžnou úrovní
zaškolení

Požadavky na údržbu:
• Běžná údržba dle návodu
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