


Proponujemy optymalne rozwiązanie 
wagowo – rozliczeniowe dla przemysłu mię-
snego ; jest to system LibraNet. Każdy 
system LibraNet dopasowany jest do 
indywidualnych potrzeb klienta. Przepływ 
surowca (kierunki przyjęcia lub wydania na 
poszczególne magazyny) jest dowolny i 
określany przez klienta. Ekspedycja 
surowca lub przyjęcie z zewnątrz może się 
odbywać w dowolnym punkcie zakładu (np.. 
Rozbiór, mroźnia itp).

Każdy raport generowany przez system 
LibraNet może mieć dowolny zakres cza-
sowy z dokładnością do jednej sekundy.
Każdy terminal może współpracować z 
dowolną drukarką (paragonową, etykieto-
wą) i/lub skanerem do odczytu kodów kre-
skowych. System wagowy składa się z 
komputera wagowego i inteligentnych, w 
pełni programowalnych terminali wago-
wych, pracujących w sieci MultiDrop (połą-
czenie szeregowe – wystarczy jeden prze-
wód w zakładzie).

Szanowni Państwo,

Systemy LibraNet to:

Kontrola przepływu surowca na poziomie partii w całym zakładzie (od dostawcy do 
ekspedycji),
Partiowanie stanów towarowych w magazynach i na poszczególnych działach,
Identyfikacja partii zarówno „wstecz” jak i „do przodu” z dowolnego punktu zakładu 
(np. sprawdzenie, które partie dostawców trafiły na dany dokument wydania, lub na które 
dokumenty wydania trafiła partia od danego dostawcy),
Rejestracja czasu przechowywania danej partii towaru w magazynie, śledzenie 
partii produkcyjnych zgodnie z wymogami HACCP,
Kalkulacje cen i rentowności produkcji, oraz kontrola przyjęcia i wydania towaru.



System wagowo-rozliczeniowy



Ubój

Rozbiór

Chłodnia

Magazyny

Moduły programu 

Magazyny

Raport szczegółowy i sumacyjny z przyjęcia, automatyczne generowanie 
dokumentów dostaw, Współpraca z dowolnym urządzeniem do badania 
mięsności poprzez RS232 (np. CGM firmy Sydel, FOM100, FOM300), 

Raporty sumacyjne i szczegółowe z przyjęcia i wydania. Raport uzy-
sków procentowych rozbioru. Raport kalkulacyjny: uzysk procentowy. 

Standardowe i szczegółowe dokumenty przyjęcia (PZ) i wydania (WZ),
Możliwość obliczenia ubytku chłodniczego dla każdej półtuszy,
Współpraca z dowolnymi programami fakturującymi i księgowymi.

Obsługa dowolnej ilości magazynów w zakładzie (np. mroźnia magazyn 
przypraw, magazyn zwrotów, itp.). Podgląd stanów magazynowych (na 
komputerze lub bezpośrednio na wadze)



Pakownia

Peklownia

Produkcja

Ekspedycja

Moduły programu 

Magazyny

Raporty szczegółowe i sumacyjne z przyjęcia i wydania,Powiązanie 
indeksów towarów wydawanych i przyjmowanych na pakownię

Obsługa peklowni suchej, mokrej i produkcji recepturalnej. Raport 
peklowniczy, Obliczanie wydajności i zużycia solanki, Naważanie 
surowca ściśle wg receptur.

Automatyczne pobieranie surowców bez konieczności ważenia (np. 
woda, solanka, przyprawy). Podgląd procesów produkcyjnych w trakcie 
realizacji i ich wstępna analiza.

Raport szczegółowy i sumacyjny z  wydania. Automatyczne generowanie standardo-
wych i szczegółowych dokumentów wydania (WZ). Realizacja zamówień na wagach 
(zawieszanie zamówień, możliwość realizacji jednego zamówienia na kilku wagach, 
import listy zamówień, filtrowanie wg tras dojazdu, dla konkretnych klientów,



Współpraca z dowolnym urządzeniem 
do badania mięsności poprzez RS232 
(np. CGM firmy Sydel, FOM100, FOM300), 
Możliwość automatycznego przypisania 
dostawcy, odbiorcy (przeznaczenie) i rolni-
ka (tatuaż), automatyczna klasyfikacja 
(klasy E..P, E1..P1, A,B,C,D,F),
Deklasyfikacja, automatyczna weryfikacja 
poprawności danych, możliwość pracy w 
przypadku awarii urządzenia do badania 
mięsności, lub systemu komputerowego,
Raport szczegółowy i sumacyjny z przy-
jęcia, automatyczne generowanie doku-
mentów dostaw,

Korelacja numeru tatuażu z dostawcą 
rolnym, tworzenie dokumentów dla 
dostawców rolnych,
Powiązanie danych ubojowych z wagą 
żywą, wartościowanie dokumentów wg cen 
dnia za pomocą różnych cenników 
(WBC, EUROP),
Wartościowanie (koszt wytworzenia) pół-
tusz wg klas (EUROP), wartościowanie pół-
tusz wg mięsności (każdy punkt procento-
wy) na podstawie cen żywca,

Ubój 

Wydruk ogólny lub szczegółowy dokumentu dostawy. Obliczanie wyboju, średniej mię-
sności i średniej ceny dla raportów i dokumentów
Raport dla dostawcy rolnego za okres, ranking dostawców.
Raport dla Ministerstwa Rolnictwa (ilość sztuk w danej klasie, waga ciepła, waga wy-
chłodzona, średnia mięsność, średnia cena, udział procentowy w ogólnej ilości półtusz) za 
okres, raport dla Głównego Urzędu Statystycznego (ilość sztuk, waga ciepła, ilość macior) 
za okres. Współpraca z dowolnymi programami fakturującymi i księgowymi. 
Aktualizacja stanów on-line



Raporty sumacyjne i szczegółowe z 
przyjęcia i wydania,
Raport uzysków procentowych rozbioru
Raport kalkulacyjny: uzysk procentowy
Porównanie z normami rozbiorowymi 
(ustalanie norm rozbiorowych dla każdego 
asortymentu osobno), obliczanie ceny 
zakupu netto (minimalna cena opłacalności 
sprzedaży surowca), obliczanie przycho-
dów dla każdego surowca, wyliczanie 
strat, uzysków (procentowo i wagowo), 
zyskowności rozbioru ( procentowo i warto-
ściowo), możliwość generowania raportu 
zbiorczego wg grup towarowych lub dla 

wszystkich towarów, 
Możliwość tworzenia raportów wg cen 
archiwalnych ( z chwili ważenia) lub cen 
bieżących (możliwość porównania opłacal-
ności rozbioru na przestrzeni wielu zakre-
sów czasowych),
Możliwość obliczania płac akordowych 
dla pracowników rozbioru, 
Moduł systemu wagowego może obsługi-
wać rozbiór zasadniczy i wykrawanie ele-
mentów zarówno dla wieprzowiny, wołowiny 
jak i mięsa białego.  

Rozbiór



Przyjęcie półtusz z zewnątrz (zakup)
Ekspedycja półtusz, raporty szczegółowe i 
sumacyjne z przyjęcia i wydania,
Standardowe i szczegółowe dokumenty 
przyjęcia (PZ) i wydania (WZ),
Możliwość obliczenia ubytku chłodniczego 
dla każdej półtuszy,

Współpraca z dowolnymi programami 
fakturującymi i księgowymi
Kalkulacja cen półtusz wychłodzonych na 
podstawie wyceny uboju z uwzględnieniem 
ubytku chłodniczego,

Chłodnia



Obsługa dowolnej ilości magazynów w 
zakładzie (np. mroźnia magazyn przypraw, 
magazyn zwrotów, itp. )
Podgląd stanów magazynowych (na kom-
puterze lub bezpośrednio na 
wadze).
HACCP - Kontrola przepływu surowca na 
poziomie partii przez cały zakład (od 
dostawcy do ekspedycji), partiowanie 

stanów towarowych w magazynach i na 
poszczególnych działach, możliwość iden-
tyfikacji partii zarówno wstecz jak i do 
przodu z dowolnego punktu zakładu (np. 
sprawdzenie, które partie dostawców trafiły 
na dany dokument wydania, lub na które 
dokumenty wydania trafiła partia od danego 
dostawcy), rejestracja czasu przechowywa-
nia danej partii towaru w magazynie

Magazyny



Raporty szczegółowe i sumacyjne z przy-
jęcia i wydania, powiązanie indeksów 
towarów wydawanych i przyjmowanych 
na pakownię,ważenie pod zamówienia 
sprzedaży. Współpraca ze skanerami 
(przewodowymi i bezprzewodowymi) oraz 
drukarkami paragonowymi (EPSON) i 

termicznymi (Eltron, Zebra, UBI, SATO i 
inne),
Kalkulacja cen towarów zapakowanych 
na podstawie współczynników z uwzględ-
nieniem ubytków,

Pakownia

Raport z Pakowni miêsa

Data wydruku: 2016-04-22 14:37:11
Tylko partia 13070005; 

NazwaSymbol Iloœæ PartiaJM Wg przelicz.
Zapakowano z: (121030) Szynka b/k 3D

121033 Szynka b/k 3D 132.56 kg 13070005W 132.56 KG
121034 Szynka b/k  map 84.79 kg 13070005W 84.79 KG

Razem: 217.34 kg -0.155 kg -0.071 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:217.50 kg

Zapakowano z: (121080) SCHAB Z/K

121083 Schab wp z/k 168.84 kg 13070005W 168.84 KG
121084 Schab wp z/k map 15.45 kg 13070005W 15.45 KG
121086 Schab wp z/k kotlet map 6.94 kg 13070005W 6.94 KG

Razem: 191.22 kg -2.279 kg -1.178 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:193.50 kg

Zapakowano z: (121090) SCHAB BEZ KOŒCI

121093 Schab wp b/k 1711.40 kg 13070005W 1711.40 KG
121094 Schab wp b/k map 80.29 kg 13070005W 80.29 KG
121095 Schab wp b/k vac 39.67 kg 13070005W 39.67 KG
121096 Schab wp b/k kotlet map 5.67 kg 13070005W 5.67 KG

Razem: 1837.04 kg -5.462 kg -0.296 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:1842.50 kg

Zapakowano z: (121100) KARKÓWKA Z/K

121103 Karkówka wp z/k 98.40 kg 13070005W 98.40 KG

Razem: 98.40 kg -1.605 kg -1.605 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:100.00 kg

Zapakowano z: (121110) KARKÓWKA WP B/K

121110 KARKÓWKA WP B/K 5.50 kg 13070005W 5.50 KG
121113 Karkówka wp b/k 1383.92 kg 13070005W 1383.92 KG
121114 Karkówka wp b/k map 71.01 kg 13070005W 71.01 KG
121115 Karkówka wp b/k vac 15.98 kg 13070005W 15.98 KG

Strona 1
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Raport z Pakowni wêdlin

Data wydruku: 2016-04-22 14:37:37
Tylko partia 13066011; 

NazwaSymbol Iloœæ PartiaJM Wg przelicz.
Zapakowano z: (451080) Polêdwica wêdz.

451083 Polêdwica wêdz. 744.94 kg 13066011W 744.94 KG
451085 Polêdwica wêdz. vac 29.43 kg 13066011W 29.43 KG
451086 Polêdwica wêdz.100g pl 34.40 kg 13066011P 344.00 SZT
451088 Polêdwica wêdz.100g pl S 4.50 kg 13066011P 45.00 SZT
456333 Szynka plastry 5.39 kg 13066011W 5.39 KG

Razem: 818.67 kg -13.335 kg -1.603 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:832.00 kg

Zapakowano z: (451570) Szynka magnacka

451573 Szynka magnacka 967.93 kg 13066011W 967.93 KG

Razem: 967.93 kg -1.082 kg -0.112 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:969.01 kg

Zapakowano z: (451960) Szynka wêdzona extra

451963 Szynka wêdzona extra 778.12 kg 13066011W 778.12 KG

Razem: 778.12 kg -0.383 kg -0.049 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:778.50 kg

Zapakowano z: (452030) Polêdwica tradycyjna

452036 Polêdwica tradycyjna 100g pl S 215.00 kg 13066011P 2150.00 SZT
452038 Polêdwica tradycyjna 100g pl 23.00 kg 13066011P 230.00 SZT

Razem: 238.00 kg -1.500 kg -0.626 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:239.50 kg

Zapakowano z: (452060) Szynka kons. Hochland

452063 Szynka kons. Hochland 1019.36 kg 13066011W 1019.36 KG

Razem: 1019.36 kg -4.140 kg -0.404 %Przyjêto: Wydano: Ubytek:1023.50 kg

Zapakowano z: (452190) Podgardle wêdz na szaro

452193 Podgardle wêdz na szaro 2256.00 kg 13066011W 2256.00 KG

Strona 1

micznymi (Eltron, Zebra, UB
ne),

Kalkulacja cen towarów zapakowanych
na podstawie współczynników z uwzględ-
nieniem ubytków,
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Obsługa peklowni suchej, mokrej i produkcji 
recepturalnej. Raport peklowniczy, oblicza-
nie wydajności i zużycia solanki, Naważa-
nie surowca ściśle wg receptur

Peklownia
ej i produkcji 
czy, oblicza-

nki, Naważa-
r



Automatyczne pobieranie surowców bez 
konieczności ważenia (np. woda, solanka, 
przyprawy). Podgląd procesów produk-
cyjnych w trakcie realizacji i ich wstępna 
analiza. Analiza produkcyjna ogólna za 
okres lub dla receptury z osobna
Obliczanie wydajności, wykazanie zgod-
ności naważeń surowca z daną recepturą, 
Obliczanie kosztów i zysków produkcji, 
kalkulacja faktycznych cen wyrobów goto-
wych Raporty szczegółowe i sumacyjne 
z przyjęcia i wydania z peklowni i na pro-
dukcję, Aktualizacja stanów on-line. 

Raporty szczegółowe i sumacyjne z przy-
jęcia i wydania na wędzarnię
Ścisła kontrola przepływu wózków wędzar-
niczych. Obliczanie ubytków wędzarni-
czych i czasu wędzenia przed i/lub po wy-
chłodzeniu,Automatyczne tarowanie 
wózków (identyfikacja numerów). Kalkula-
cja cen produktów uwędzonych z 
uwzględnieniem ubytków

Produkcja i wędzarnia

cja cen pro
uwzględnieniem ubytków



Raport szczegółowy i sumacyjny z  wy-
dania. Automatyczne generowanie standar-
dowych i szczegółowych dokumentów wy-
dania (WZ). Realizacja zamówień na 
wagach (zawieszanie zamówień, możli-
wość realizacji jednego zamówienia na 
kilku wagach, import listy zamówień, filtro-
wanie wg tras dojazdu, filtrowanie dla 
konkretnych klientów, obsługa dowolnej 
liczby klientów jednocześnie, raport suma-

cyjny dla odbiorcy za okres. Ranking od-
biorców, inteligentne tarowanie wagi, auto-
matyczna polityka pojemnikowa. Współ-
praca z dowolnymi programami fakturu-
jącymi i księgowymi. Współpraca ze ska-
nerami (przewodowymi i bezprzewodowy-
mi) oraz drukarkami paragonowymi 
(EPSON) i termicznymi (Eltron, Zebra, UBI, 
SATO i inne),

Ekspedycja
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Zaufali nam:



Pro-Nova Control Sp. z o.o.
ul. Człuchowska 26
60-434 Poznań

info@pronovacontrol.com
www.pronovacontrol.com
Tel.: +48 61 8488856
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