SIKERES PÁLYÁZAT
GOP-2.1.1-10/B-2010-0077
Csávázó és kiegészítõ tartozékai, szûrõberendezés, valamint
duplacsavaros csigatriõr és ahhoz kapcsolódó tartozékok beszerzése.
Társaságunk az ömlesztve felvásárolt vetõmagot
zsákokba történõ kiszerelést követõen értékesíti. Jelen beruházás keretében a vetõmag
osztályozás folyamatának meggyorsítása és megkönnyítése érdekében 30 darabos
duplacsavaros csigatriõrt vásároltunk a hozzá kapcsolódó tartozékokkal együtt.
A berendezés segítségével amellett, hogy ez a munkafolyamat meggyorsult, minõségi
javulást is elértünk. A csigatriõr mellett egy csávázó berendezést és tartozékait, valamint
egy szûrõberendezést is vásároltunk. Az eszközök mind jelentõs szereppel bírnak a
minõségi termék elõállítás tekintetében. Mivel a vetõmagtisztítás során legfõbb problémát
az elvárt minõségi elõírások betartása jelenti, ezzel a beruházással képesek vagyunk
ennek maradéktalanul megfelelni. Jelen pályázatban szereplõ beruházásoknak
köszönhetõen az alábbi eredményeket értük el.
- korszerûbb, környezetkímélõbb technológia alkalmazása
- minõségi javulás a kapacitás növekedése mellett
- hatékonyabb tevékenység végzés
- a társaság alkalmazotti létszámának növekedése
Az Alisca-Mag Kft. évente mintegy 8-10 ezer tonna vetõmagot értékesít partnerei felé.
A piac jellege miatt az árbevétel alakulását nagyban befolyásolja a társaság
rendelkezésére álló kapacitás nagysága és a kiváló minõség biztosítása.
A Kft. fontos feladatának tartja a jelenlegi piaci igények maradéktalan kielégítését,
hiszen ezáltal lesz élet-és fejlõdõképes a társaság.

GOP-2.1.1-09/B-2009-0048
Vetõmagtisztító gépsor, szín szerint osztályozó berendezés,
vetõmagtároló rendszer, emelõtargonca, valamint hardware és
software beszerzése.
A beruházás keretében az alábbi eszközöket szerezte be cégünk, melyhez nagy segítségét
nyújtott a pályázaton való sikeres részvételünk. Egy darab vetõmag szín szerint osztályozó
gépet, egy darab vetõmagtisztító gépsort (elõtisztító, fõtisztító, triõr) valamint tároló
konténerhez való polyzsákot. Ezek a korszerû eszközök biztosítják a minõségi vetõmag
elõállítás és tárolás korszerû körülményeit. A készletnyilvántartó és szerzõdésállomány
kezelõ ügyviteli programot a mindennapi adminisztrációs és nyilvántartási munkánkhoz
használjuk, mellyel a folyamatban lévõ termeltetést,a termeltetett vetõmag beszállítását,
a feldolgozási folyamatokat, rendelést és értékesítést napra készen tartjuk nyilván.
A programban rögzíthetõk a vevõk, szállítók, termelõk törzsadatai, a fõ árucsoportok,
árucikkek, ezen kívül szállítólevelet, számlát és jóváírást is készíthetünk vele.
Jól nyomon követhetõ a tényleges, rendelkezésre álló raktárkészlet mind minõségben,
mind mennyiségben. Az adatokkal Excel táblázatban is dolgozhatunk.
A programnak köszönhetõen az üzemben és az irodában végzett minden munkafolyamat
rögzíthetõ és végig kísérhetõ. A termeltetési szerzõdésektõl kezdve, a terepszemle,
a nyersáru betárolása, a tisztítás, utótisztítás, fémzárolás, csomagolás, csávázás,
a minõségi paraméterek és végül a kiszállítás.
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