
TCTrak
Monitoramento de

procedência

Economize seu dinheiro
Minimize o lançamento manual de dados e 
melhore a produtividade com a leitura de 
códigos de barras para capturar a procedência 
dos produtos e o status de localização.
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Inspecione os códigos de barras para determinar 
a data de geração, os locais de armazenamento, 
tipos de material e outras informações de 
procedência para gerenciar melhor as
questões de controle de qualidade.

Mejorar la precisión
Rastreie eletronicamente o estoque atual e 
preveja o estoque futuro para maximizar os 
rendimentos nas vendas.

Decisões baseadas em dados
Analise facilmente os dados por um período e 
anualmente para determinar as taxas de 
proliferação e contaminação.

Rastreabilidade dos produtos

Estoques



Bom
1122

Contaminado
11

Total 
1133

Krymsk 6

0 0 0.04
1.33 4.21
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Tasks: Genotype: List Filter:

Elongation
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Contaminação

Krymsk 6 =

Gerar

Yes:  0         0               11
No: 632         240               250
Total: 632         240               261
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É simples catalogar milhares de amostras 
de cada geração pelas diversas etapas de 
crescimento e desenvolvimento.

Use o leitor embutido e o aplicativo 
intuitivo para registrar os códigos de 
barras. Identi�que facilmente cada item 
com informações adicionais para rastrear 
e gerenciar melhor seus estoques.

• Use a rede Wi-Fi ou o celular para sincronizar dados
• Botões e ícones de alto contraste
• Inspecione rapidamente o status dos códigos de barras
• Conta segura no portal on-line
• Leitor de códigos de barras embutido

Recursos

TCTrak
Monitoramento da cultura de tecidos

• Sem lançamento manual de dados
• Utilização rápida e simples
• Gere relatórios automatizados
• Registros digitais armazenados
• Categorize facilmente seus estoques

Recursos
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