
Manufacturing Execu�on System

Το εύχρηστο σύστημα οργάνωσης παραγωγής, 
αυτοματοποίησης και ιχνηλασιμότητας  που 

αποδεδειγμένα μειώνει το κόστος και εξασφαλίζει την 
ποιότητα των προϊόντων σας.



Τι είναι το ScanTrace

Το ScanTrace είναι ένα απλό και ευέλικτο σύστημα συλλογής, 

επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων που εξασφαλίζει 

την οργάνωση, αυτοματοποίηση και ιχνηλασιμότητα σε 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες. Καλύπτει αποθήκες 

Α’ υλών, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκες ετοίμων, 

picking, packing, φορτώσεις, απογραφές, κ.α. 

Το ScanTrace είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα εργοστάσια 

που η παραγωγική τους διαδικασία στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στο εργατικό τους δυναμικό, δηλαδή δεν είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη. Οι μονάδες αυτού του τύπου 

αντιπροσωπεύουν παραπάνω από το 90% της ελληνικής 

βιομηχανίας.

Οι τεχνολογίες του ScanTrace

Το ScanTrace περιλαμβάνει τόσο καινοτομικό λογισμικό όσο 

και εξοπλισμό από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, όπως:

• Αναγνώστες barcode και φορητά τερματικά

• Εκτυπωτές ετικετών και κωδικών

• Ασύρματα δίκτυα

• Ηλεκτρονικοί ζυγοί και γεφυροπλάστιγγες

• Συστήματα διαλογής (sor�ng)

• Μηχανές περιτύλιξης παλετών με stretch film

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του ScanTrace είναι ότι έχει τη 

δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης τυχόν υπάρχοντος 

εξοπλισμού του εργοστασίου. 

Με το Scan Trace, μπορείτε:

• Να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη

• Να καλύψετε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των πελατών

• Να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, μειώνοντας την χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων 

• Να επιταχύνετε τη διαδικασία διακίνησης των προϊόντων σας, μειώνοντας τα λάθη



Γιατί το ScanTrace είναι ξεχωριστό

• Καλύπτει όλες τις παραγωγικές διαδικασίες

• Είναι εύχρηστο ακόμα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. εποχικό κλπ)

• Εγκαθίσταται μέσα σε λίγες ημέρες

• Είναι ευέλικτο και εύκολα επεκτάσιμο 

• Καταργεί τη χειρόγραφη καταγραφή δεδομένων παραγωγής με απλό και ουσιαστικό τρόπο

• Προσφέρει πραγματική ιχνηλασιμότητα και δίνει στοιχεία για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων

• Έχει μικρό κόστος κτήσης και συντήρησης

• Εκμεταλλεύεται με το καλύτερο τρόπο τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εργοστασίου 

Oι λειτουργίες του Scan Trace

Φυσική παραλαβή Α’ υλών και 
εμπορευμάτων, είτε αυτά 
προέρχονται από προμηθευτές, 
την παραγωγή ή επιστροφές. 

Έλεγχος με σκανάρισμα 
barcode, μέσω ζύγισης και 
διασταύρωση με ERP.

�

�

Έλεγχος αν τα προϊόντα που 
έχουν συλλεχθεί (picking) και 
πακετοποιηθεί (packing) 
έχουν φορτωθεί στα σωστά 
φορτηγά.
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Παραλαβές Α’ υλών

Φορτώσεις

Αποθήκευση

Απογραφή των προϊόντων 
αποθήκης. 

Εκτύπωση διαφορών 
λογιστικής και φυσικής 
αποθήκης.

Καταγραφή των διακινήσεων 
από/προς την αποθήκη.
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Picking / Packing

Picking & packing των 
προϊόντων προς αποστολή 
σύμφωνα με τις παραγγελίες.

Έλεγχος με σκανάρισμα 
barcode, μέσω ζύγισης και 
διασταύρωση με ERP. 

Αυτόματη έκδοση 
παραστατικών από το ERP.
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Παραγωγή / Συσκευασία

Αυτοματοποίηση της διαδικασί-
ας παραγωγής, ταξινόμησης και 
συσκευασίας των προϊόντων.

Έλεγχος βάρους των συσκευα-
σμένων προϊόντων. Ενημέρω-
ση του ERP για τα προϊόντα και 
τις Α’ ύλες και υλικά συσκευα-
σίας που χρησιμοποιήθηκαν.
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Ιχνηλασιμότητα

Δημιουργία Lot ή serial number 
για τα παραχθέντα προϊόντα 
συνδεδεμένο με τα Lot ή serial 
numbers των Α’ υλών. 

Σήμανση και κωδικοποίηση 
σε επίπεδο ατομικής 
συσκευασίας, ομαδικής 
συσκευασίας και παλέτας.
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Η εμπειρία του ScanTrace μέσα από σχόλια πελατών μας

«...Το ScanTrace εγκαταστάθηκε γρήγορα, οι χειριστές μας το αγάπησαν από την πρώτη στιγμή.»

«...Οι άνθρωποι της Αρχιμήδης είναι αποτελεσματικοί και γνώστες του αντικειμένου.»

«..Νομίζαμε ότι η ιχνηλασιμότητα στο εργαστάσιό μας ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, το ScanTrace 

ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.»

«..Ξεκινήσαμε με το ScanTrace για την ιχνηλασιμότητα, τελικά μπορέσαμε να μειώσουμε το κόστος μας 

γιατί ανακαλύψαμε τα αδύνατα σημεία της παραγωγής μας.»

Εύκολα και γρήγορα, με τη σφραγίδα του Ομίλου Θεοδώρου

Από το 1992, η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε ευέλικτες λύσεις που επιταχύνουν τη διαδικασία διακίνησης των προϊόντων. 

Διαθέτουμε εμπειρία 20 χρόνων στη συσκευασία και την αποθήκη, έχοντας υλοποιήσει περισσότερες από 1.000 

εφαρμογές, με τη χρήση της φορητής τεχνολογίας και των barcodes. 

Η Αρχιμήδης Barcode Solu�ons AE είναι μέλος του Ομίλου Θεοδώρου.

Αρχιμήδης Barcode Solu!ons ΑΕ

Αγίου Αθανασίου 17, ΤΚ 19002, Παιανία, Τηλ: 210 6690945, Fax: 210 6640200

Email: marke�ng@archimedes.gr, Web: www.archimedes.gr
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