
Um bom sistema de rastreabilidade garante um controlo completo sobre a 

complexidade de dados dentro de uma operação, independentemente do 

volume. A rastreabilidade executada corretamente é a base eficaz e eficiente 
da  documentação e responsabilidade, da gestão de recursos, processos, 

produtos e serviços.

SISTEMA DE RASTREABILIDADE

Pronto para um controlo eficaz? Fale connosco: 256 379 510

Controlo 
completo de 

sistemas 
complexos

Vantagens

O Follow Up é uma solução para armazenistas que garante total rastreabilidade,

bem como eficácia em todos os seus processos. 

SISTEMA DE RASTEABILIDADE

Follow Up

Permite minimizar os custos, tornando o processo mais eficaz;

Permite a ação orientada para prevenir a recorrência;

Ajuda no diagnóstico do problema, identificando a responsabilidade
quando necessário;

Promove a confiança do cliente e proteção de marca;

Otimiza a eficiência da produção e controlo da qualidade, bem como o
controlo de stocks, uso de material e da origem/características dos produtos.

Porquê escolher o FollowUp?

1. Porque garante um fluxo contínuo de informação 
sobre todas as fases da cadeia ao longo da qual um 
produto flui. 
2. Funciona como complemento à solução de gestão 

ERP - PHC, permitindo um ajuste perfeito à sua 
atividade. 

3. É aplicável não apenas em produções 

automatizadas mas também produções manuais.

DESDE A ORIGEM AO CONSUMIDOR.. .
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Pronto para um controlo eficaz? Fale connosco: 256 379 510

Minime o tempo de gestão enquanto aumenta a eficiência

| Rastreabilidade Total | Controlo de Stocks e Vaselhame

O Follow Up permite detetar a origem 

e seguir o rasto de um produto 

alimentar, de um alimento para 

animais ou de um animal produtor de 

produtos alimentares, ao longo de 

todas as fases de produção, 
transformação, distribuição e 
comercialização.

| Emissão de Guias de Expedição 

   e Transporte

O Follow Up permite detetar a origem e 

seguir o rasto de um produto alimentar, 

de um alimento para animais ou de um 

animal produtor de produtos 

alimentares, ao longo de todas as fases 
de produção, transformação, 
distribuição e comercialização.O Follow 
Up tem também a capacidade de emitir 

documentos essenciais à actividade 

diária do seu negócio, garantindo assim 

funcionalidade e eficiência.

Monitorize e registe os usos reais, em 
tempo real, o que lhe permite um 

controlo de inventário preciso e 

atualizado em comparação com o 
controlo atavéz de sistemas manuais. 
Faça apenas pedidos pela quantidade 

necessária de matéria-prima, 

eliminando a necessidade de stocks 

adicionais, reduzindo assim as suas 
despesas operacionais.

1. Receção de mercadoria

Geração automática de lotes;

Etiquetagem;

Controlo de vaselhame;

Controlo de stocks;

Ligação direta às balanças.

2. Controlo de Vaselhame

Por tipo de vaselhame;

Por cliente ou fornecedor;

Por cooperativa ou produtor.

3. Ordens de Produção

4. Expedição

Emissão de guias de expedição;

Emissão de guias de transporte;

Satisfação de encomendas;

Etiquetagem;

Ligação às balanças;

Controlo de vaselhame.

Controlo de encomendas;

Ativação/Desativação de lotes;

Ligação ao calibrador.

5. Controlo de Qualidade

Controlo de qualidade por lote;

Registos de água e frios;

Registos de manutenção.

6. Outras Funcionalidades

Geração de código de barras em

todas as etiquetas geradas no

Follow Up;

Controlo da mão de obra, para

processamento de salários;

Gestão de acessos ao software e
consulta dos registos feitos.

Funcionalidades do Follow Up
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