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Colaborativo

A interação entre todos os
colaboradores e consultores
permite um controlo sobre
todas as tarefas.

Através de Ordens de
Serviço, as operações serão
todas controladas e
supervisionadas pelo
responsável.
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Produtores

Qualidade

AgrónomosColaboradores

Fornecedores

Nada ficará fora de controlo!



Receções de Fruta

• Receções com informação de:

• Fornecedor (interno/externo)

• Tipo de fruta e variedade

• Controlo de lote

• Pesagem com controlo de taras

• Grau Brix

• Impressão de comprovativo de entrega



Operações variadas

Pode ser tudo gerido através de leitores de códigos de barras com o 

recurso à nossa aplicação 4Fruits.

• As operações são criadas e associadas ao lote de fruta

– Gestão do stock

• Consumíveis (fruta, caixas, etiquetas, alvéolo, película, etc.)

• Produtos (maça ou pera ou banana ou kiwi, etc. embalada, empacotada, etc.)

• As etiquetas têm o artigo (fruta), lote e peso para controlo total de cada operação

Ex. etiqueta receção Ex. etiqueta embalamento



Operações – APP 
e leitor de código 
de barras



Câmaras de Frio

As câmaras são criadas à medida de cada central

– Design real das câmaras

– A capacidade é tida em conta (controlo da capacidade máxima)

– Tipo de câmara configurável

– O configuração real da central pode ser mantido



Rastreabilidade

Para obtermos a deliciosa fruta pronta a vender,
esta tem de ser produzida no pomar, levada até
à central e, através de várias operações, obtém-
se o produto desejado, a fruta embalada!

A Rastreabilidade pode ser vista desde a árvore
até à caixa.



Gestão de Stocks

• Cada operação vai gastar algo e produzir um ou mais
produtos/subprodutos

• Todas as operações atualizam o stock dos artigos:
– Fruta a granel, fruta calibrada, refugo, etc… 

• As operações de Embalamento e Paletização
• Indicam o consumo da fruta calibrada

• Fazem o controlo de stock das caixas, alvéolos, película, etiquetas, etc.

Todos os Artigos são controlados e o stock é real!



Controlo de Palotes/Paletes/Caixas

• Para não perder imobilizado nos empréstimos aos fornecedores

– Cada fornecedor pede as que necessita

– Impressão de comprovativo de entrega

– Fornecedor levanta o que está autorizado

• Cada receção dá entrada dos Palotes/Paletes recebidas e atualiza o saldo
do fornecedor.



Preços

Campanha

• Configuração dos preços por 

campanha

• Preço pode ser definido
• Tipo de fruta e Variedade

• Grau Brix

• Qualidade

• Majorações

• Em cada fornecedor é configurado
• O preço por Fruta/Variedade nos

parâmetros definidos

Cada entrega, mediante informação registada, 

cria um pagamento relativo à quantidade entregue



Vamos produzir
juntos?

www.phorland.pt

comercial@phosphorland.pt

(+351) 966 586 020
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