
INFORMIA jest francuskim, od ponad 9 lat obecnym w Polsce, producentem 

oprogramowania stworzonego specjalnie dla producentów, przetwórców i eksporte-

rów w sektorze owoców i warzyw. Nasze oprogramowanie bierze pod uwagę wszyst-

kie elementy i operacje istotne w działalności tych firm. Od 1998 r. programy 

EuroFlow® i TraceFlow®, i ProdFlow® z powodzeniem działają u prawie 200 klientów, 

przyczyniając się do wzrostu ich produktywności i optymalizacji kosztów oraz po-

prawy konkurencyjności. Zaufaniem obdarzyły INFORMIĘ w Polsce już takie firmy, 

jak: Fruitland, Prima 2000 czy Witamina.

Kluczowym oprogramowaniem dedykowanym branży owocowo-warzywnej jest 

TraceFlow®. Zapewnia kompleksową obsługę procesu produkcji (odbiór towaru, 

sortowanie, przechowywanie, mrożenie, pakowanie, wysyłka, zarządzanie opakowa-

niami i kontrahentami) i daje możliwość śledzenia produkcji na każdym jej etapie. 

Jest rozwiązaniem dopasowywanym indywidualnie do potrzeb każdego klienta, dzię-

ki czemu daje możliwość monitorowania punktów krytycznych u danego klienta 

(traceability, rozliczenia z dostawcami, 

reklamacje, stany magazynowe opako-

wań, zakupy kosztowe i in.). Program 

TraceFlow ma za zadanie optymalizować 

proces produkcji poprzez usprawnienie 

pracy osób zatrudnionych przy przyjmowaniu towaru, jego obróbce i wysyłce do 

klienta. Na poziomie wykonywania podstawowych czynności przy produkcji i sorto-

waniu, program jest maksymalnie uproszczony, tak by wyeliminować możliwość 

wprowadzania przez człowieka błędnych danych. Jednocześnie, na poziomie kadry 

zarządzającej, TraceFlow pozwala na pozyskiwanie szczegółowych danych i zarzą-

dzanie nimi, na potrzeby realizacji strategii danej firmy.

TraceFlow jest stale rozwijany i rozbudowywany. Dzięki wiedzy i doświadczeniu 

klientów polskich i francuskich INFORMIA tworzy rozwiązania, które zaspokajają 

obecne i nowo powstające potrzeby firm zajmujących się agrobiznesem.

TraceFlow gwarantuje:
zz optymalną wydajność i produktywność oraz wzrost konkurencyjności poprzez 

efektywne zarządzanie magazynem oraz przepływem towarów,

zz wyeliminowanie wielu ręcznych operacji przepisywania informacji i powstają-

cych przy tej okazji błędów,

zz skrócenie czasu wykonywania czynności, 

zz lepszą organizację procesu produkcyjnego, a także

zz automatyczne połączenie oprogramowania z wyposażeniem produkcyjnym (sor-

townice, wagi, linie produkcyjne, automatyczne drukarki i automaty do przykleja-

nia etykiet do towaru znajdującego się na taśmie produkcyjnej…).

Program gwarantuje poprawę jakości przez dostosowanie do wymagań klientów, 

etykiety zgodne z europejskimi normami EAN 128iSSCC GS1 (z możliwością dosto-

sowania etykiety do wymagań każdego klienta), a także poprzez elektroniczną wy-

mianę informacji z innymi producentami, dostawcami, klientami lub z członkami 

grupy producenckiej (EDI).

Drugi program – EuroFlow® to profesjonalne oprogramowanie handlowe, które 

pozwala zarządzać całym cyklem sprzedaży – od zakupów do wysyłki towarów, 

poprzez obliczanie kosztów, marży i opłat producenckich.

Możliwość wpisywania nowego zamówienia przez skopiowanie zamówień z hi-

storii zamówień, WZ dostosowane do wymagań każdego klienta, możliwość auto-

matycznego wysyłania faksów/maili do kontrahentów lub dostawców, możliwość 

wymiany informacji z istniejącym programem rachunkowym – to tylko niektóre za-

lety programu. Kolejny mocny punkt tego oprogramowania to zarządzanie opakowa-

niami zwrotnymi. Dzięki ekranowi z raportami, gdzie klient może krzyżować najbardziej 

istotne dane, okazuje się jakie są mocne i słabe strony firmy: które produkty i którzy 

klienci najbardziej przyczyniają się do zwiększenia przychodów. Ponadto, EuroFlow 

pozwala drogą elektroniczną wymieniać się informacjami z klientami oraz dostawca-

mi (EDI).

Trzeci program, uzupełniający ofertę to ProdFlow® – do zarządzania kwaterami 

i związanymi z nimi kosztami oraz opryskami. Cechuje go bardzo duża funkcjonalność 

– stanowi on idealne rozwiązanie dla zarządzania uprawami i sadami.

Głównym celem ProdFlow jest zapewnienie monitoringu ciągłego nad kwatera-

mi (kontrola jakości na danej kwaterze, 

na danej partii owoców, w chłodni u da-

nego producenta), realizacja bilansu 

ekonomicznego dla każdego producenta, 

a także wymiana informacji pomiędzy 

firmą „matką” a sadownikami za pomocą Internetu. Dostarcza różnych informacji, 

tzn. odpowiedzi podczas audytów związanych z wymaganiami dokumentacji zamó-

wieniowej wg norm EUREP GAP, TESCO NATURE’S CHOICE itd.

Informacje, którymi zarządza ProdFlow, są niezwykle istotne dla prawidłowe-

go zarządzania sadami i uprawami. Są to m.in. informacje o personelu i przepra-

cowanym czasie, kosztach użytego sprzętu, jego ilości i czasu jego użycia. 

Użytkownik znajdzie tam także informacje o produktach używanych do oprysków 

i ich stanach magazynowych, informacje o zabiegach agrotechnicznych, w tym 

zarządzaniu mieszankami produktów, jak i informacje o okresach karencji, których 

należy przestrzegać.

System informatyczny INFORMIA gwarantuje traceability, czyli pełną identy-
fikowalność towarów i czynności z nimi związanych. Polega na śledzeniu „drogi” 

owoców lub warzyw od momentu przyjęcia towaru aż do ostatecznego ogniwa, jakim 

jest konsument. W związku z tym, że wiele jednostek certyfikujących (np. IFS –

Industrial and Financial Systems, BRC – opracowany przez British Retail Consorcium) 

wymaga od producentów żywności dokładnej ogólnie pojętej kontroli produktów 

w zakresie traceability, dzięki programom INFORMIA pracownicy wiedzą dokładnie, 

ile i jaki towar znajduje się w firmie, w którym miejscu on się znajduje, w jakim 

opakowaniu, od kogo pochodzi, dla którego odbiorcy jest przeznaczony, oraz kto 

i kiedy się nim zajmował, a co więcej, programy te sprawują kontrolę nad wszystki-

mi kosztami związanymi z każdą partią towaru.

Traceability potwierdzana jest w firmie na każdej etykiecie: przy wstępnej reje-

stracji owoców lub warzyw w sadzie lub na polu, w momencie przyjęcia do maga-

zynu, skierowania towaru do chłodni, na sortownię lub na linię produkcyjną, w mo-

mencie pakowania, przy załadunku i wysyłce towaru i finalnie w momencie dostawy 

do odbiorcy.

Zapewnienie całkowitej identyfikowalności i kontroli wiąże się z wyposażeniem 

firmy w tablety, skanery oraz drukarki kodów kreskowych. Ponadto, dostęp do opro-

gramowania poprzez Internet i liczne interfejsy z wyposażeniem produkcyjnym (z sor-

townicą, wagami, liniami pakującymi, paletyzatorami) pozwalają dodatkowo automa-

tycznie rejestrować dane i uaktualniać zebrane informacje.

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro w Łodzi: ul. Kopernika 36B, 90-552 Łódź

Tel. 506 285 383
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