
WWW.PRIVA.NL/FS

Terugkoppeling over de invoer                          
Priva FS Reader begeleidt medewerkers 
tijdens het registratieproces door terug-
koppeling te geven over de invoer. Dit 
reduceert het aantal invoerfouten, waardoor 
de verkregen informatie nog betrouw-
baarder wordt. Deze informatie wordt 
gebruikt om het arbeids- en productieproces 
verder te optimaliseren.

Korte leercurve
Door het minimale gebruik van 
bedieningsknoppen en de zeer 
gemakkelijke bediening ervaren uw 
medewerkers een korte leercurve. Priva 
introduceert met de FS Reader een nieuwe 
generatie taalonafhankelijke, intelligente 
RFID scanners. 

Altijd actuele informatie en direct 
bijsturen
Gescande gegevens kunnen direct worden 
verzonden naar de Priva FS Performance 
server. Hierdoor heeft u op ieder moment 
van de dag actuele informatie. U kunt de 
arbeids- en productieprestaties van uw 
medewerkers direct bijsturen.

Flexibel toepasbaar 
Integratie met teelt-, product- en 
oogstinformatie is mogelijk. Het systeem is 
flexibel toepasbaar voor verschillende 
bedrijven qua grootte en type. Priva biedt 
altijd de beste oplossing voor iedere 
ambitie. 

De Priva FS Reader helpt medewerkers om sneller en met minder fouten real-

time arbeids- en productiegegevens te registreren. De FS Reader sluit naadloos 

aan bij het managementinformatiesysteem Priva FS Performance. Met de 

FS Reader maakt Priva werken nog makkelijker!  
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Snel aan de slag    
Wilt u weten hoe de FS Reader precies 
werkt? De leaflet “Priva FS Reader, snel 
aan de slag met de belangrijkste functies” 
geeft uitleg over de belangrijkste functies. 
Ook vindt u hier twee mogelijke 
scanscenario’s en een uitleg over mogelijke 
berichten op de FS Reader.

Meer weten?                              
Op de website www.priva.nl/fs vindt u 
meer informatie over het management-
informatiesysteem Priva FS Performance 
en de Priva FS Reader. Heeft u vragen of 
wilt u weten welke voordelen het biedt 
voor uw bedrijfsvoering? Neemt u dan 
contact op met een van onze  
accountmanagers via telefoonnummer 
0174 - 522 600 of via sales.agro@priva.nl.
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