
Profil zákazníka
KRAVA&CO je rodinná firma -  farma na východě Slovenska. Majitelé postupně vytvářeli 
podmínky pro chov ušlechtilého masného skotu, farma se zvětšovala a od roku 2013 hospodaří 
na více než 3000 hektarech pastvin z chová cca 2000 kusů hovězího dobytka plemene 
Limousine. Maso z chovaného skotu zpracovávají sami v malém zpracovatelském závodě.  
Veškeré kusy hovězího dobytka jsou z vlastního plemenného chovu.  Základem jejich krmení je 
pastva. 
Společnost se snaží stále rozvíjet a to jak vlastní chov tak i zpracování masa, aby se udržela 
na špičce. Na špičce se drží i z pohledu ekologie a minimalizace tzv. uhlíkové stopy.
Produkcí společnosti je upravené vyzrálé maso v té nejvyšší kvalitě, zpracované technologií 
Dry Aging a Wet Aging. Specialitou jsou steaky v nejrůznějších provedeních.
Tato technologie klade vysoké nároky na proces výroby a jeho řízení a to především z 
časových a skladovacích hledisek.
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DOKONALÝ PŘEHLED (NEJEN PRO ZÁKAZNÍKA) 
VE SPECIÁLNÍ VÝROBĚ MASA

Krava & Company s.r.o.

✓  Perfektní přehled o každém 
kusu - od zvířete po finální 
výrobek

✓  Plánování
✓  Optimalizace procesů
✓  Naplnění legislativních 

požadavků
✓  Přehled o práci zaměstnanců
✓  Snížení chybovosti

Podmínky zadání
• Rychlost a jednoduchost systému
• Předpřipravená výroba
• Jednoduchý postup bourání
• Automatická expedice spolu s výstupní kontrolou
• Snadné ovládání vážních terminálů
• Eliminace možných chyb obsluhy
• Automatická průběžná kontrola stavu zásob
• Kompletní splnění všech legislativních podmínek

Přidaná hodnota řešení
Bourání, sklad a expedice
• Zpřesnění - eliminace volné tvorby obsluhy na základě odhadů, přesná definice objednávky
• Zefektivnění - eliminace veškerých papírových forem předpisů, dokladů a bouracích listů, 

prodejní objednávky
• Přehled a dosledovatelnost - informace o skutečném stavu jednotlivých použitelných šarží 

ve skladu a pro výrobu, plně elektronická inventura, přehled o stavu objednávek
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Popis řešení
Implementace programových modulů NETTOControl Stock (Skladová přejímka), 
NETTOControl Yield (Evidence bourání masa) a NETTOControl Pick (Vychystání zboží).
Instalace provozního serveru  a PC klienta pro kompletní řízení provozu. Implementace 
vážního pracoviště v osazení jednotlivých modulů Porážka, Bourárna, Expedice.
Implementace celého výrobního postupu:

• Porážka - příjem jednotlivých kusů dobytka, včetně vazby na ušní čísla, 
zautomatizování přidělování šarží

• Bourárna - příjem bouraných kusů do bourárny, vlastní bourání, výdej jednotlivých 
produktů z bourárny, automatická evidence šarží

• Expedice - vlastní expedice prodejních objednávek v závislosti na požadavcích 
jednotlivých odběratelů

Speciální moduly:
• Expedice fantomů - specialita pro expedici steaků
• Expedice směsí - specialita pro přípravu směsí např. na polévku

NETTO Electronics s. r. o.
Malešická 2777/45a
130 00 Praha 3
(   +420 271 001 850
:   sales@vahyNetto.cz
       www.vahyNetto.cz
       www.NettoControl.cz
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Funkce zařízení
• Příjem jednotlivých kusů, případně částí dobytka
• Bourání jednotlivých kusů, případně částí dobytka
• Výroba masných produktů, případně meziproduktů
• Současné sledování a optimalizace stavu zásob a to jak na příjmovém, tak výrobním skladě
• Automatická podpora bourání a expedice dle prodejních objednávek

Specifikace:
•  Dvě terminálové vážicí 

pracoviště (průmyslové PC 
s dotykovou obrazovkou, 
cejchuschopné plošinové 
váhy)

•  Termotransferové tiskárny

TECHNICKÉ NÁROKY
• Plánování - možnost plánování výroby, skladových zásob, expedice 
• Operativní řízení - přesná informace o případných náhradách
• Zjednodušení - příjem surovin přes jedno vážní pracoviště, eliminace hmotnostních odhadů
• Zrychlení - rychlá příprava jednotlivých dodacích listů s přesnou expediční informací, 

možnost použití fantomů a sestav
Manažerská nadstavba
• Kompletní zpětná i dopředná dosledovatelnost a to až k jednotlivým ušním číslům zvířat
• Kompletní statistiky - výtěžnosti, příjmu i expedice
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http://vahyNetto.cz
http://www.vahynetto.cz/931-recepturove-navazovani.html
http://www.vahynetto.cz/931-recepturove-navazovani.html
http://www.nettocontrol.cz/1050-tiskarny-etiket.html

