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SACP-100 Empacotadora
Semiautomática com Agregação

As empresas que após a serialização
realizam as operações de embalagem
manualmente exigem força de trabalho
extra. Optar...

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

SASCP-100 Integração de
Agregação para Sistemas Case
Packer

Atualmente as tecnologias de
rastreabilidade estão em constante
desenvolvimento, e as...

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

Product Aggregation: The Next
Step After Serialization
A successful track and trace system can
only be achieved with integrated
serialization and aggregation processes.
An effective Track...

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

Pharma Serialization - The Most
Comprehensive Description
Governments have developed an effective
and efficient method of combating drug
counterfeiting that directly affects public
health...

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO

SOLUÇÕES DE AGREGAÇÃO VISIOTT

A agregação é um processo de construção de uma relação pai-filho entre
diferentes níveis de embalagem. O método para estabelecer essa conexão é
através da criação de dados hierárquicos entre as unidades de transporte e os
produtos serializados.

As embalagens farmacêuticas serializadas são reunidas e colocadas na caixa, a
qual é aplicada a primeira etiqueta de agregação. As caixas são recolhidas e
transformadas em paletes e uma etiqueta é impressa e aplicada ao palete. Assim
é operado o estágio de agregação.

O órgão regulador do governo brasileiro, ANVISA, publicou a Resolução RDC 54
em 10 de dezembro de 2013 que menciona detalhes sobre os requisitos para a
agregação e relatório de registros dos processos da cadeia de suprimentos.
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