PYLON Διαχείριση ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Το ελαιόλαδο είναι μία πολύτιμη τροφή, αναγνωρισμένη από αρχαιοτάτων χρόνων ως
θαυματουργή πηγή θρεπτικών συστατικών για τον άνθρωπο με χρήση τόσο διατροφική
όσο και θεραπευτική.
Τα Ελαιοτριβεία καλούνται να επιτελέσουν το απαιτητικό έργο της παραγωγής του
ελαιόλαδου με εξαγωγή του από τον καρπό της ελιάς. Προκειμένου να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα,
απαιτούνται υψηλές επενδύσεις σε υγειονομικές και μηχανολογικές υποδομές. Καλούνται να εξασφαλίσουν
με επιτυχία την εξαγωγή ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας και γεύσης, να πετύχουν τη βέλτιστη απόδοση χωρίς
ποιοτική υποβάθμιση, να εξυπηρετήσουν γρήγορα τους ελαιοπαραγωγούς, να μειώσουν το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα με υιοθέτηση οικολογικών μεθόδων, κλπ. Η τεχνολογία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία είναι
αρωγοί στο έργο του επιχειρηματία Ελαιοτριβείου.
Η μηχανογράφηση του ελαιοτριβείου έχει εξειδικευμένες απαιτήσεις και το Pylon Διαχείριση Ελαιοτριβείου
διαθέτει τις λύσεις που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα μηχανογραφική λειτουργία.

Στόχος & Πλεονεκτήματα
Η διαχείριση του κυκλώματος ελαιοτριβείου με την εφαρμογή Pylon παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων
λύσεων για τη μηχανογραφική κάλυψη των διαδικασιών που διέπουν τις επιχειρήσεις των ελαιοτριβείων:
•
Παραλαβή του ελαιοκάρπου. Κατά την παραλαβή δίνονται πληροφορίες σχετικά με την περιοχή των
αγροτεμαχίων του παραγωγού η οποία παίζει ρόλο στον υπολογισμό ή όχι της δακοκτονίας ανά ελαιοκομική
περίοδο.
•
Έκθλιψη του καρπού και παραγωγή του ελαιολάδου. Οι ποσότητες του ελαιολάδου που προκύπτουν
μπορούν να παρακολουθούνται ανά ποικιλία και οξύτητα.
•
Οι ποσότητες του παραγόμενου ελαιολάδου μπορούν να παραδοθούν στον Παραγωγό ή να
παραμείνουν στο χώρο του ελαιοτριβείου προς Φύλαξη ή να γίνουν και τα δύο. Ανάλογα με την ποσότητα
και με το καθεστώς του παραγωγού –ιδιώτης, παραγωγός ειδικού ή κανονικού καθεστώτοςδημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα κατάλληλα παραστατικά.
•
Διαχείριση της αμοιβής του Ελαιοτριβείου είτε σε χρηματικά διαθέσιμα είτε σε λάδι όπου και πάλι
ανάλογα με το καθεστώς του παραγωγού – ιδιώτης, παραγωγός ειδικού ή κανονικού καθεστώτοςδημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα κατάλληλα παραστατικά.
•
Υπολογισμός της Εισφοράς Δακοκτονίας σύμφωνα με την περιοχή του αγροτεμαχίου από την οποία
παραλαμβάνεται ο ελαιόκαρπος ανά ελαιοκομική περίοδο.
•
Την αγορά του λαδιού.
•
Την πώληση του λαδιού σε τρίτους.
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