- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Vinnsla

- lækkaðu kostnaðinn - stjórnaðu áhættuþáttum
Með notkun WiseFish fæst góð yfirsýn yfir birgðastýringu, gæðaeftirlit,
lotuleit, rafræna gagnamiðlun (EDI), vigtun afla og endingartíma vöru.
Kerfið býður jafnframt upp á alhliða bókhaldsþjónustu sem sinnir eftirliti
og fjárhagslegri stýringu fyrir fiskvinnslufyrirtæki.

Hráefni og skilgreining vöru
Móttaka og notkun hráefna/verkefna í vinnslu er skrásett með
nákvæmum hætti sem og allur tengdur kostnaður. Einnig er haldið vel
utan um allar upplýsingar sem tengjast vörunni eins og verð, sölu og
framleiðslusögu.

Birgðastýring
Skilvirkt eftirlit og heildstæð stjórn er á birgðastöðu hráefna, vara,
pakkninga og annarra afurða sem notaðar eru við framleiðsluna.

Vigtun afla
Tvískipt mælingarkerfi gerir mögulegt að geyma, framleiða og selja
hefðbundnar og óhefðbundnar þyngdareiningar eftir pakkningum og
þyngd.

Vinnsla virðisaukandi afurða
Góð yfirsýn og umsjón er á ótakmörkuðum fjölda flókinna virðisaukandi
afurða. Hver matvælavara, sem notuð er í framleiðslu, er rakin með
nákvæmum hætti til lotunúmers og lotuskammts.
Hvort sem um er að ræða endurpakkningu eða flókna tilbúna rétti þá
mun WiseFish hjálpa til við að gera ferlið sjálfvirkt.

Rekjanleiki pakkninga
Kostur er að skrá með sjálfvirkum hætti notkun umbúða með því að rekja
lotunúmerin og hafa uppi á vörunum ásamt öðrum
framleiðsluupplýsingum.

Gæðaeftirlit
Fyrirbyggjandi gæðaeftirlitsverkfæri, sem uppfylla staðla HACCP, koma í
veg fyrir vandamál og veita leiðbeiningar um rétt viðbrögð þegar
eitthvað fer úr skorðum. Þau standast
jafnvel ströngustu gæðapróf og úttektir
þriðja aðila af öryggi.

Sjálfvirk gagnasöfnun
Sjálfvirk gagnasöfnun veitir upplýsingar um
kassa eða brettahillu með strikamerki sem
bæta má við til auðkennis. Unnt er að
fylgjast með hreyfingum innan vöruhúss, á
milli vöruhúsa og lengra. Gagnasöfnunina
má síðan tengja við önnur jaðartæki til að
ná fram frekari skilvirkni og betri stýringu.

Kerfið í hnotskurn
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hægt að rekja nákvæmlega til
lotunúmers eða lotuskammts.
• Tæmandi og sveigjanlegur
efnislisti hagræðingaráætlana og
framleiðsluferla.
• Gæðaeftirlitsverkfæri sem
uppfylla staðla HACCP og gefa
leiðbeiningar um rétt viðbrögð
þegar eitthvað fer úr skorðum.
• Upplýsingar um kassa eða
brettahillu með strikamerki sem
bæta má við til auðkennis.

Í stuttu máli
• Efnislisti: tæmandi listi yfir vörur
sem gerir grein fyrir
hagræðingaráætlunum og
framleiðsluferlum.
• Kostnaður vöru: eftirlit með
framlegð eftir pöntunum. Vegna
staðlaðra skilgreininga er
raunverulegur kostnaður borinn
saman við kostnaðargögn sem
fengin eru með auðveldum hætti
í verkflæðinu.
• Rekjanleiki – fullkominn
rekjanleiki og gagnsæi í allri
aðfangakeðjunni.
• Framleiðsluskýrslur og greiningar
• Öflug greiningartól sem veita
betri yfirsýn og geta skipt
sköpum til að auka hagnaðinn.
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- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Um WiseFish™
WiseFish™ sérsniðin laus byggð á Microsoft Dynamics NAV
viðskiptahugbúnaðinum. Lausnin hentar öllum stærðum fyrirtækja
og er hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
Hugbúnaðurinn býður upp á fjölbreytta eiginleika og tekur tillit til
allra hluta virðiskeðju sjávarfangsins, allt frá veiðum, fiskeldi og
framleiðslu til sölu og dreifingar.
Hvort starfsemi fyrirtækisins nær til allra sviða virðiskeðjunnar eða
sérhæfir sig í ákveðnum sviðum er WiseFish hentug lausn.

Nánari upplýsingar
Komdu í kaffi og kynntu þér
málið. Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 102, Akureyri.

Hvað segja viðskiptavinirnir
„Við hjá Vísir hf. höfum notað WiseFish í mörg ár. Með WiseFish,
eru mikilvæg gögn og upplýsingar aðgengilegar á öllum stigum
framleiðslunnar. Fullkominn rekjanleiki á vörunum okkar, gerir
okkur kleift að tryggja viðskiptavinum okkar gæðavörur.“

Söludeild Wise, sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

Ómar Enoksson,
framkvæmdastjóri upplýsingatækni, Vísir hf.

Um Dynamics™ NAV
Microsoft Dynamics NAV er viðskiptahugbúnaður fyrir fyrirtæki frá
Microsoft. Microsoft Dynamics NAV býður upp á samþætt ERP
(Enterprise Resource Planning) rekstrarforrit sem aðstoðar fyrirtæki
við hagræðingar í rekstri og við að auka framleiðni. Dynamics NAV er
meðlimur í Microsoft Dynamics fjölskyldunni og sameinar fjármál,
framleiðslu, viðskiptatengslakerfi, aðfangakeðju, greiningar og
rafræn viðskipti við bókhaldsforrit á heimsmælikvarða. Varan er
hönnuð fyrir minni og meðalstór fyrirtæki.
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