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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
CỦA CÔNG TY YASAKA
TRONG CHẾ BIẾN XUẤT
KHẨU THANH LONG
Nguyễn Công Long- Phụ trách sản xuất, Công ty
TNHH chế biến trái cây Yasaka

GIỚI THIỆU CÔNG TY
oCông ty 100% vốn nước ngoài của Nhật Bản, thành lập năm
3/2009
oLĩnh vực hoạt động: chế biến trái cây xuất khẩu: thanh long, xoài,
dừa, chôm chôm, nhãn, chanh leo…
o1 trong 5 đơn vị sở hữu công nghệ xử lý nhiệt hơi ở Việt Nam, đủ
tiêu chuẩn xuất đi các thị trường khó tính
oThị trường xuất khẩu chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
Australia, New Zealand, Hoa Kỳ…
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QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THANH LONG XUẤT KHẨU
Thu gom, sơ chế

Tiếp nhận trái, làm sạch

Xử lý nhiệt hơi

Làm mát và làm khô
Lựa trái bằng máy

Đóng gói

Bảo quản lạnh

Xuất khẩu đường biển/hàng không
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LÝ DO CÔNG TY THAM GIA DỰ ÁN?
oNhu cầu quản lý nguồn cung ứng: quản lý nông dân, quản lý mã
vùng trồng, nhà cung cấp về nguồn gốc sản phẩm
oNhu cầu khách hàng, thị trường: nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ
ràng
oPhần mềm này có thể giải quyết được các nhu cầu trên của công
ty
oPhối hợp chặt chẽ với chuyên gia để xây dựng hệ thống phù hợp
với tình hình thực tế của công ty

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG THỰC HÀNH SẢN
XUẤT KHI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
oThu mua: yêu cầu nhà cung ứng phải tách riêng thanh long của
từng hộ, đánh dấu thanh long của từng hộ
oQuá trình nhập trái, xử lý: sử dụng giấy, ghi ký hiệu để đánh dấu
thanh long của từng hộ
oĐóng gói: dán tem truy xuất nguồn gốc thanh long của từng hộ
trước khi đóng gói
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CÁC LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
oGiúp công ty quản lý được nguồn cung cấp thanh long từ các
vùng nguyên liệu của công ty
oGiúp hệ thống hóa quy trình sản xuất và thông tin lưu trữ về các
lô hàng xuất khẩu của nhà máy
oTăng cường niềm tin của các nhà nhập khẩu đối với sản phẩm
của công ty

MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG
o Các tác nhân trong chuỗi (nông dân, nhà cung ứng) còn gặp khó
khăn khi sử dụng phần mềm, đặc biệt là người lớn tuổi
o Việc phân tách thanh long theo từng hộ trong quá trình chế biến
đòi hỏi nhiều công sức hơn và thay đổi cách thực hành hàng ngày
của công ty

o Phát sinh thêm một số chi phí (mua máy in, in tem) tuy nhiên
không đáng kể

4

9/6/2018

ĐỀ XUẤT CỦA CÔNG TY
oCải thiện phần mềm theo hướng dễ sử dụng hơn đối với người
dùng, có thể sử dụng một cách dễ dàng trên điện thoại di động có
kết nối internet
oTiếp tục hỗ trợ công ty trong quá trình sử dụng phần mềm

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Công ty TNHH chế biến trái cây Yasaka
Trụ sở:
Số 034, Lầu 4, Tòa nhà CENTEC TOWER, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,
TP Hồ Chí Minh
TEL: 0084 28 6299 8290. FAX: 0084 274 3715885. WEBSITE: www.yasaka.vn
Nhà máy :
Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương
TEL: 0084 274 3715882.

FAX: 0084 274 3715885
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