
FruktKlient 



Starten

5 mindre fruktlager slått saman til Hardanger Fjordfrukt.

2005 – Installert på Utne med støtte for sal av driftsmidlar, 
oppsett av plantefelt.

2006 – Støtte for sorteringsresultat, avrekning

2007 – Støtte for sorteringsmaskiner, vekter

2008 – Første sal til andre lager, 

2013 – Første terminalanlegg med underpakkerier (Coop 
Frosta)

2018 – 19 hovedpakkerier med 25 underpakkerier



Litt statistikk for 2010

For 8 lager er det i FjordFrukt registret:

     850 produsenter
10 000 plantefelt
18 000 innleveringar av frukt og bær
10 000 sorteringar
34 000 pålogginger i programmet
  3 800 maksimalt antall pålogginger i en mnd HF



Sal av programmet

2008 – Telefrukt, Valldal, Ullensvang, Produsentpakkeriet, Viken Frukt
2009 - Sognefrukt, Nå, Caesar Salat
2010 - Rennesøy, Lier Fellespakkeri, Innvik Fruktlager
2013 - Coop Frosta, Ringvoll Frukthage
2014 - Lærdal Grønt,
2015 - Telejuice, Sunndalspotet
2016 - Toten Løkpakkeri, Totenpoteter
2017 – Ryfylkefrukt, Gartnerhallen SentralKlient



Verktøy - Koding

➲ Verktøy: Pascal (Delphi objektorientert)

➲ Basert på database og bibliotekfunksjoner 
utvikla for Industridata Vedlikehold over 20 
år.

➲ 320 000 kodelinjer

➲ Effektivt program: Server program er ca 
3Mb som inkluderer database, styring av 
brukarar, forretningslogikk m.m.



Arbeid brukt

➲ Estimert 12 årsverk til utvikling
➲ I flg COCOMO for estimering av offentlige 

programvareprosjekter skulle utvikling av 
FruktKlient tatt minst 30 årsverk !!!



Medlemsregister

➲ Sorteres på produsent, kunde, andre



Produsent legg inn felt



Produsent legg inn behandling



Produsent lager innmelding



Feltalder Aroma Std



Feltalder Aroma Raud



Prognose økologisk eple



➲ Prognose der produsentar korrigerer sine felt i 
forhold til eit optimalt felt.



Statistikk pr da



Statistikk pr felt



Moreller 28+ 2008

➲ Uten gjødselvanning låg jeg på 5-6 plass
i %28+ i fleire år.



Moreller 28+ 2009

➲ Med gjødselvanning låg neg på 2 plass i
 %28+. En kan måle effekt av tiltak.



Sort / Grunnstamme



Korreksjon av prognose

➲ Kan korrigere sesongvariasjonar i kvart om-
råde under eit fruktlager



Oversikt korreksjon



Råvarer - Oversikt

➲ Oversikt sort / kg, ev. Korrigert for delsortering.



Inn på lager – Akkumulert



Inn på lager – Pr Veke



Innmelding fleire dagar framover

➲ Produsent kan leggja inn estimert levering, 
som kan justerast.



Utskrift av merkelapper

➲ Kan sette opp merkelapper med fast tekst, 
grafikk, strekkode og variabel tekst fra felt, 
innmelding, bestilling, sortering

➲ Utskrifter justerer seg automatisk ved skifte av 
sort / produsent



Merkelapper kan skrives ut fra sorteringspross



Merking av ferdigvarer

➲ Tilpasset Kameleon, men kan brukes 
av andre

➲ Kontrollfil blir automatisk laget for hver sortering 
for styring av eksterne skriversystemer



Kontrollfil kan brukes av andre

➲ Automatisk generert ved start av kvar sorte-
ring.



Paller

➲ Kan inneholde ulike varer fra ulike 
produsenter med referanse til innleve-
ring



Palleoversikt - lagerbeholdning

➲ Ulike for oversikter for paller på lager, paller 
 sendt, paller produsert.



Sum varer på pallelager



Silo
➲ Råvarer kan tas inn i silo
➲ Ferdigsorterte varer kan automatisk sendes til 

silo via sortering
➲ Varer kan tappes fra silo til palle ihht til dagens 

fraktbrev



Tilpasse silooversikter



Fraktbrev
➲ Fraktbrev kan lages automatisk fra 

elektronisk bestilling



Elektronisk bestilling

➲ Støtter Dedip2, Dedip2XML og BamaGH. 
Kan sende elektronisk fraktbrev og fak-
tura (Dedip2).



Oversikt ferdiglager

➲ Varer inn til ferdigvarer basert på automatisk 
på sortering eller manuell registrering.



Oversikt salg



Grafisk oversikt sal



Overføring av avrekningsgrunnlag

➲ Basert på generering av ferdigvare i frå leve-
ring eller sortering.



Levering: Ferdigvare

➲ Ferdigvare kan koplast mot inn eining



Kvalitetssikring

➲ Levering, kontroller: Sjekker for 31 ulike feil
➲ Sortering, kontroller: Sjekker for 25 ulike feil


	Lysbilde 1
	Title
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Overview
	The Present Situation
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16
	Lysbilde 17
	Lysbilde 18
	Lysbilde 19
	Lysbilde 20
	Lysbilde 21
	Lysbilde 22
	Lysbilde 23
	Lysbilde 24
	Lysbilde 25
	Lysbilde 26
	Lysbilde 27
	Lysbilde 28
	Lysbilde 29
	Lysbilde 30
	Lysbilde 31
	Lysbilde 32
	Lysbilde 33
	Lysbilde 34
	Lysbilde 35
	Lysbilde 36
	Lysbilde 37
	Lysbilde 38
	Lysbilde 39
	Lysbilde 40
	Lysbilde 41
	Lysbilde 42

