Kontortelefon, alle hverdager mellom kl 0800-1600:
Tlf 78443350
Vakttelefon, alle hverdager fra kl 0600 til 0800
og fra kl 1530 til 2000. Lørdager fra kl 1000 til 1600:
Tlf 995 12 168

Pakkesystem for laks.
Et pakkesystem med avanserte muligheter for merking, lagerstyring, sporing og
ordreekspedisjon.
Jobb mer effektivt

Ved bruk av Industri PC terminaler med berøringsskjerm gjør
arbeidsoperasjonene mye enklere og sikrere.

Full integrert etiketteditor gjør håndtering av etikettene til en lek.

Alle variabler, printerkonfigurasjoner, layouter og variabler er lagret i en og
samme database.

Det er mulig å koble til flere printere på samme vektterminal for å kjøre
forskjellige etikettstørrelser, fortrykk eller lignende

Full støtte for alle typer tegnsett, du kan designe etiketter med Russisk, Kinesisk
osv.
Få full kontroll

Manuell valg av ordre eller automatisk valg basert på prioritet og vare.

Varer som ikke er angitt på ordre registreres på den overordnede produksjon.

Salgsordrer kan arve og overstyre parametre fra angitt produksjon. Pakking er mulig til samme ordrer og paller fra forskjellige
vektterminaler.

Pakking på manuelt valgte paller eller automatisk.

Mulighet for å opprette og pakke mix-paller direkte. Alternativt kan pallene opprettes i ettertid ved å skanne kassene.

Full lagerstyring med støtte for online håndterminal.

Integrasjon mot flere typer økonomisystemer for faktura, regnskap, CRM og trading.(eks. Visma, Maritech Trading, Unimicro).
Elektronisk sporing og gjenbruk av verdifull informasjon
I Multipack kan du registrere informasjon som gjør at du bevarer sporingsinformasjon gjennom hele prosessen, fra mottak til salg.
Multipack har en egen webmodul med funksjoner for distribusjon av pakkedata og fileksport til eksportør og oppdretter. Du kan lagre
kvalitetskontroller som blant annet 100fisk , vaskesjekk, mottakskontroll m.m. og etter hvert få opparbeidet deg en meget verdifull database
med statistikker og rapportering på produksjonsflyt, graderinger m.m.
Mulighet for visning av produksjonstall på stor skjerm i kantina, i produksjonshall etc. gir de ansatte den informasjon de trenger for å yte
maksimalt under produksjon.
Vi har lang erfaring i å skreddersy løsninger for laksebransjen og vi ser gjerne på dine behov og ideer.
Se vår hjemmeside: www.multipack.no eller ring for mer informasjon.

Bytte til Multipack
Det kan være enklere og rimeligere enn du tror.

Multipack støtter de aller fleste vekter med datasending på seriell port.

Multipack kjører på alle typer PC terminaler(Windows XP eller nyere).

Multipack kjører på Intermec etikettskrivere .

Vi leverer også egne industri pc terminaler (IPC) som er meget godt egnet i tøffe miljøer.

Multipack kommuniserer via vanlig nettverk, så kabling er hverken vanskelig eller dyrt.

Vi installerer også via fjernstyring eller ved oppmøte, be oss om fastpris.
Med egen bemannet vakttelefon så får du også hjelp utenom ordinær åpningstid.

Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon eller tilbud.

