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Wat doet VPS 2000?
VPS 2000 is een zgn. VIA systeem (Video Image Analysis) dat voldoet aan de hiervoor beschreven industriële
oogmerken. Het wordt toegepast in de snijlijn ter beoordeling en sortering van de aangeboden varkensdelen.
Deze nieuwe technologie staat een objectieve, constante en op waarde gebaseerde registratie en sortering toe van
passerende grondstoffen.
VPS 2000 stelt de volgende informatie beschikbaar:







mager vleesverhouding van middels aan de snijzijde
mager vleesverhouding van hammen
mager vleesverhouding van buiken
kleur van de rib
PSE en DFD herkenning
rendementswaardering, in combinatie met een weegschaal

Wat zijn de voordelen die VPS 2000 u biedt?
De verzamelde objectieve kwaliteitsbeoordeling van ieder technisch deel geldt als meervoudig voordeel voor
iedereen, zowel voor slachthuis en voor de verwerker;









exacte beeldvorming van individueel inkomende/uitgaande delen
fysieke selectie/uitsturing op klasse-waarnemingen
kwaliteitsgarantie
verrekening met leveranciers/afnemers op basis van werkelijk gemeten waarnemingen
levering en verrekening van buiken op basis van werkelijke kwaliteiten
levering en verrekening van hammen op basis van werkelijke kwaliteiten
exact beeld van aanwezige voorraden
directe transparantie t.b.v. management

Het VPS 2000 systeem heeft haar waarde succesvol in de praktijk aangetoond.
De betrouwbaarheid van beschikbare data is hoegenaamd 100%.
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Optimalisatie interne structuur,
bijvoorbeeld; - aankopen van de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs
- objectieve betaling op grond van product-waarde
- algemene kwaliteitsverbetering binnen het verwerkingsproces leidt tot betere verkoopresultaten
- optimalisatie van het verwerkingsproces door sorteer-mogelijkheden
“Bijkomstigheden” extern,
bijvoorbeeld; - minder klachten en retour-zendingen vanwege een betere algehele kwaliteitsbeheersing
- sterkere klantbetrokkenheid
- minder gemarchandeer met toeleveranciers (of afnemers! ); de kwaliteit van geleverd product is
immers geprotocolleerd en vastgelegd.

Dit beeld van een middel is voor VPS 2000
voldoende om, gezien aan de schouderzijde,
alle parameters te berekenen.

Dit beeld is voor VPS 2000
voldoende om alle parameters te
berekenen van een ham.
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