Priva FS Performance
Modules
Het Priva FS Performance managementinformatiesysteem is modulair opgezet
waardoor u modules eenvoudig kunt toevoegen aan uw FS Performance
systeem. De modules die voor u (nog) niet interessant zijn, hoeft u dus niet
direct aan te schaffen maar kunnen altijd later nog toegevoegd worden.

Priva FS Analyse
Met Priva FS Analyse heeft u de mogelijkheid om met Microsoft Excel (2007 of
2010) al de gegevens uit het centrale
FS Performance informatiesysteem op te
vragen en in de door u gewenste layout te
presenteren. U kiest dus zelf welke
informatie u wilt zien of wilt combineren.
FS Analyse biedt u een enorme flexibele
manier om uw gegevens te analyseren en te
presenteren.

Priva FS Informatiedisplay
Met het Priva FS Informatiedisplay deelt u
gemakkelijk informatie met uw medewerkers en stimuleert u hun inzet en
motivatie. Hierbij kunt u denken aan
terugkoppeling van medewerkerprestaties,
weergave van de arbeidsplanning en
eventueel andere informatie die u met uw
medewerkers wenst te delen. Door de
flexibiliteit van het FS Informatiedisplay
heeft u de mogelijkheid om meerdere
typen informatie te laten rouleren op het
scherm. Ook kunt u ervoor kiezen om
twee schermen aan één computer te
configureren en voor elk afzonderlijk
scherm informatiesets te in te stellen.
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Een belangrijke eigenschap van het
FS Informatiedisplay is dat de informatie
elke vijf minuten wordt ververst.

Priva FS Arbeidsplanning
Priva FS Arbeidsplanning biedt u de
mogelijkheid om per week en per teelt
vast te leggen welke activiteiten er gedurende die week gedaan moeten worden.
Op basis van de actuele informatie uit uw
padregistratiesysteem (bedrijfsnormen)
wordt bepaald hoeveel uren er voor de
geplande activiteit noodzakelijk zijn. Door
de beschikbare medewerkers aan de hand
van hun persoonlijke prestatie en/of
kosten aan de geplande activiteiten toe te
wijzen ontstaat een optimale werkverdeling. Gebaseerd op de resultaten uit
uw padregistratiesysteem kunt u met
FS Performance de voortgang gedurende
de week bewaken.

Priva FS Kwaliteitsbeoordeling
Bij veel tuinbouwbedrijven wordt gewerkt
met een padregistratiesysteem. Met dit
systeem bent u in staat om de medewerkers op snelheid en prestatie te beoordelen.

Priva FS Oogstprognose
Priva FS Oogstprognose maakt het voor u
mogelijk om per teelt op basis van uw
geregistreerde zetting een beeld te vormen
van de productie die u de komende weken
kunt verwachten. Door de gezette
vruchten te registeren en vervolgens een
verwacht vruchtgewicht en uitgroeiduur
aan te geven, berekent FS Oogstprognose
de verwachte productie in kilo’s en kilo’s
per m2. Planttellingen registreert u op de
pc of via een smartphone met de module
Priva FS Teeltregistratie. Met deze
gegevens wordt er een productieprognose
afgegeven. Door de directe koppeling met
uw padregistratiesysteem worden deze
gegevens naast de gerealiseerde productie
gezet.

Priva FS Teeltregistratie
Priva FS Teeltregistratie biedt u de mogelijkheid om onder andere plantkenmerken
in te voeren in uw pc of direct in de tuin
te registeren op een Windows Phone7
smartphone. Registreren met een smartphone betekent voor u eenmalige invoer.
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Nadat de smartphone verbinding heeft
gemaakt met uw bedrijfsnetwerk, kunnen
al de registraties eenvoudig verstuurd worden naar de FS Performance server.
Vervolgens kunt u hier weer diverse rapportages van maken, of, indien gewenst,
de plantregistraties combineren met uw
teeltomstandigheden of productie.

Priva FS Ziekten en Plagen
Met Priva FS Ziekten en Plagen wordt het
zeer eenvoudig om aanwezige ziekten en
plagen te registeren en te visualiseren op
de plattegrond van uw bedrijf. De monitor
ondersteund drie registratieprocessen:
• Tellen van plagen op uw vangplaten
• Scouten van ziekten in de kas
• Scouten van plagen in de kas
Het registreren van ziekten en plagen
wordt gedaan in de FS Performance portal
of met een smartphone app. Deze app is
beschikbaar voor Windows Phone 7 en
iPhone.

Priva FS sorteer en verwerkingsruimte modules
Priva FS Performance biedt diverse mogelijkheden voor zowel de prestatie van uw
medewerkers in het sorteer- en verwerkingsproces als voor tracking en tracing
van de producten uit de kas tot en met de
verkoop. Een deel van deze informatie
wordt vastgelegd in systemen als Priva
FS Labour of een ander padregistratiesysteem. Daarnaast zit er nog veel informatie in andere systemen als sorteermachines, verpakkingslijnen en dergelijke.

Uw Priva dealer:

Kenmerk

Om medewerkers goed te kunnen beoordelen is prestatie alleen vaak niet voldoende. Aspecten als hoe een medewerker een
bepaalde handeling uitvoert, hoe de medewerker met het te oogsten product omgaat
en hoe zijn omgang is met collega’s zijn
vaak minstens zo belangrijk. U kunt
FS Kwaliteitsbeoordeling gebruiken op een
Windows 7 smartphone, waarna u de
beoordeling op verschillende manieren
kunt opvragen en presenteren.

