
 تكنولوجیا اوكسیس تدعم  العدید من حاملي
                                                   االسمھم في صناعة الزھور .حلولنا تتضمن :

طرق متعددة للتموین . 

نظم  معیاریة للبیع والمزادات لتجمیع العرض والطلب بطریقة مفتوحة وشفافة

  تقنیة RFID للتحدید السریع والتتبع األمثل وتتبع المنتجات 

حلول آلیة لصناعة الزھور
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تقنیة أوكسیسیس في جمیع أنحاء السلسلة
من العرض حتى التوزیع

العرض

. تقدم اوك�س�س مجموعة واسعة من الحلول ل�سه�ل العرض �مكن للمزارعين إدخال إمداداتهم عبر بوا�ة ال��ب �مكن .

إدخال مدخالت العرض في المزاد عبر محطات إدخال الب�انات الصناع�ة المتنقلة أو الثابتة أو أجهزة سطح المكتب أو 
�. األجهزة المحمولة أو أجهزة ال�مبيوتر اللوح�ة إذا لزم األمر ، �مكن أ�ضا التح�م في الجودة عن ط��ق نفس محطات اإلدخال.

التجارة االلكترونیة

لطریقة
طورت اوك�س�س البرمج�ات المناس�ة ل�ل ط��قة البيع انخفاض األسعار ، والوساطة ، والعطاء ، :

و�يع ال�تال�ج ، متجر ال��ب تقدم حزمةاوك�س�س للتجارة المتعددة تطبيق طرق مختلفة �ط��قة 

 ت�م�ل�ة.

اوكسییس عبر االنترنت
تقدم بوا�ة إل�ترون�ة �ش�ه البوا�ة اإلل�ترون�ة لتجارة الزهور.

 اوكسیس المحلي والبعید

ً   یقدم أكثر من 35 عاما من الخبرة في المبیعات المحلیة والبیع عن بعد عبر اإلنترنت أو في شبكة خاصة.

اللوجستیة الداخلیة

ّ .RFID الجدید المبتكر من تحدید وتعقب عربات الزھور التي تستخدم تقنیة "R-Track" ویمكن حل  

التوزیع

كما تقدم اوكسیس حلول للتحكم األمثل في العملیات اللوجستیة الداخلیة.

االدارة
توفر أنظمة  اوكسیسي جمیع البیانات الالزمة لألنظمة اإلداریة لعمالئنا.

المزارعین

المزاد

إدخال عن بعد عبر اإلنترنت
بوابة الویب للوصول إلى 

المعلومات الشخصیة 
والعامة

العرض
محطات إدخال العرض

البیع
بیع محلي في الوقت الحالي

تحكم من البعد
انترنت

غرفة المزایدة
ساعة موبي
متجر الویب

اإلدارة
تورید البیانات إلى البرامج اإلداریة

الخدمات اللوجستیة

أجهزة �سج�ل الب�انات المتنقلة تمكن من �سج�ل درجة حرارة المنتج خالل المراحل المختلفة للنقل في جميع أنحاء 
ً. السلسلة ، من الحصاد وصو� إلى �ائع التجزئة �مكن اتخاذ تدابير اس��اق�ة �فضل توافر إحداث�ات والت�بيهات.

مع تح�م اوكس�س ، يتم التح�م �درجة الحرارة والرط��ة ال�س��ة لتحقيق ب�ئة تخ��ن مثال�ة للزهور والن�اتات.

التتبع والتحكم في درجة الحرارة

التتبع في جمیع أنحاء السلسلة

یسمح تطبیق تقنیة RFID ب�تبع المنتجات �كفاءة وراحة طوال السلسلة �أ�ملها �ل ع��ة زهرة :
لها رقم �سلسلي ف��د يتم قراءته السل��ا عبر حلول قراءة RFID مختلفة.�

عالوة على ذلك ، �عمل تطبيق RFID على الع��ة على ت�س�ط إدارة ترولي الع��ة ، نظرا لتوفر �

نظرة عامة على الوقت الحق�قي لمن قام �أخذ الع��ات.

المشتریین

بوابة الویب للوصول إلى 
المعلومات الشخصیة والعامة
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امثلة على حلول اوكسیس
1. غرفة مزادات (سوق دونان للزھور)

  2. الدالل (سوق دونان للزھور)
3. غرفة المزاد (فلورا-ھولندا)

4. تذكرة العرض
5. شاشة العرض

6. نظام المزاد المحمول
7. معدات العرض (الحجاب راین ماس)

8. غرفة المزاد (فیلینغ راین ماس)   
RFID 9.  نظام جرد علبة   

  10. تذكرة التوزیع
  11. ساعة المزاد (مزارعي زھرة أونتاریو)

  12. زھرة عربة RFID الماسح الضوئي
  13. متجر الویب (مزارعي الزھور في أونتاریو)

(Plantion) 14. شاشة المناقصة عن بعد 
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OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

المراجع في صناعة الزھور

PROCESS CONTROL

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgium

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

KIFA
Kunming International

Flora Trade Center

CO., Ltd.

DFETC
Dounan Flower Market
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اوكسیس ھي شركة رائدة متخصصة في أتمتة األعمال. 

مع 35 عاما من الخبرة الدولیة في تصمیم وتنفیذ 

حلول مصممة خصیصا ، اكتسبنا معرفة شاملة 

بطبیعة وآلیة العملیات التجاریة. تمكننا 

خبرتنا الواسعة من تقدیم المشورة المھنیة ودمج 

أفكار وأھداف عمالئنا في أنظمة متقدمة وسھلة 

االستخدام ، باستخدام أحدث التقنیات.

 بفضل ھیكل المساھمین القوي لدینا والفریق ذو 

الخبرة المكون من 50 موظفا ، نحن قادرون على ً

  ضمان االستمراریة واالستقرار لعمالئنا في جمیع 

أنحاء العالم.

معلومات عن اوكسیس

التعاون بین ثالث مجمو
عات خبیره بالتجاره

تسلیم خطط التشغیل االلي مبنیھ حول مشروع 

تحدید الھویھ

تسلیم مشاریع التشغیل االلي المبنیھ على آلیة 

تحدید االسعار

نظام التحكم بالعملیات للتطبیق الصناعي و 

حفظ المنتجات
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