Crama OnLine

Soluția software care vă permite controlul
vinificației în toate etapele sale cu trasabilitate
totală, de la recepția strugurilor în cramă până
la îmbutelierea vinului.

www.bitsoftware.eu

Soluția software pentru Vinificație
Crama OnLine este special concepută pentru a controla procesul de
vinificație, pentru a sprĳini luarea celor mai bune decizii, pentru a
crește calitatea vinurilor și nu în cele din urmă profitul cramei.
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Toate informațiile și datele sunt la dispoziția utilizatorului printr-un singur click, fără a fi nevoie
să le căutați prin dosare și registre.
Vinul are o trasabilitate precisă: toate detaliile de vinificație sunt înregistrate și urmărite, de la
recepția strugurilor până la îmbutelierea vinului.
Trasabilitatea vinului și istoricul fiecărui tanc sau baric poate fi obținută făcând un număr minim
de acțiuni/pași.
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Funcționalități
● Navigați pe harta interactivă a cramei.
● Gestionați și interogați în timp real procesul
de vinificație.
● Urmăriți în timp real evoluția vinului în cuve,
tancuri și butoaie, precum și stocul acestora.
● Vizualizați fișa detaliată a fiecărei cuve cu
date specifice pentru fiecare activitate
efectuată (adăugiri, analize, grafice de
fermentare, pompare, fișă de degustare).
● Controlați spațiile de depozitare și aveți siguranța
urmăririi vinului.
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● Gestionați comenzile de lucru și orele
consumate pentru a calcula costul de
producție.
● Integrați cu sisteme de cântărire și cu alte
sisteme automate de vinificație și de
măsurare a parametrilor tancurilor.
● Integrați cu cele mai utilizate instrumente
de laborator.
● Planificați activitățile și comenzile de lucru
din cramă.
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Aspecte cheie

Procese

● Urmărire
● Costuri de producție
● Analize de laborator
● Trasabilitate
● Comenzi de lucru

ERP

● Rapoarte cramă
● Depozitare și maturare
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Crama OnLine
Crama OnLine este una dintre cele mai complete și competitive soluții
software pentru vinificație de pe piață, fiind utilizată de peste 200 de crame.
Crama OnLine este o soluție TeamSystem Group, companie italiană cu
peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea soluțiilor de business.
Începând cu anul 2018, BITSoftware a pus bazele unui parteneriat cu
TeamSystem Group, având ca scop punerea la dispoziția clienților noștri
a unei game complete de soluții și servicii de cea mai bună calitate.
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