
تدعم أوكسیس للتقنیة المساھمین بمختلف مجاالتھم في صناعھ الفواكھ و الخضروات

خدماتنا تشمل

 أنظمة تخزین ULO/CA على المدى الطویل، التي تحافظ على جودة المنتج بصوره عالیھ 

أنظمة مزاد التجزئة لجعل طریقھ العرض و الطلب واضحة للجمیع

  تقنیة RFID من أجل التعرف السریع و التعقب االمثل للمنتج

أوكسیس تقدم النصیحھ، تطور، تنفذ و تدعم حلول التشغیل االلي
كلھا تصمم حسب رغبتك لتلبي جمیع متطلباتك

 حلول التشغیل االلي في مجال
 صناعھ الفواكھ و الخضروات
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الخطوات التي تقوم بھا اوكسیس للتقنیة

من التورید حتى التوزیع

  طورت أوكسیس معدات التحكم و القیاس للتمكن من تركیب مخازن ULO/CA  وادارة غرف التبرید

�مخازن الت��د

صممت انظمھ أوكسیس من اجل تأمین الدرجھ المناسبھ لتوفیر المستوى المثالي للرطوبة في كل وحده تخزین

ULO/CA مخزن 

مخزن التحكم بالجو (CA) و االوكسجین عالي االنخفاض (ULO) یمنع فساد الفواكھ الخضروات. و یحافظ على جودتھا لمده

     اطول أربع مرات من التخزین المبرد االعتیادي

التور�د

تقدم أوكسیس خدمات واسعھ لتسھیل التورید في محطات ادخال البیانات الصناعیھ

سواء كانت متنقلھ او ثابتھ، و ادخال البیانات في أجھزة الحاسب المكتبي أو المتنقل

التجارة اإللكترونیة

النظام

طورت أوكسیس برنامج یتناسب مع كل طرق البیع : إنخفاض االسعار، المزایدات المرتفعھ، الوسیط، المزایدات و كاتلوح المبیعات

  تقدم باقة أوكسیس للتجارة المتعددة تطبیق متعدد األنظمھ بصورة متكاملھ

الثابت و المتنقل

  تجھز لك أوكسیس كامل االدوات في صالة المزاد 

   ایضا توفر نظام المزاد المتنقل the Moby-Clock لالسواق التي تقام بالقرب من المنتجات في صالة العرض

 محلیا و خارجیا

    تتمیز أوكسیس بخبره كبیره تصل الى اكثر من ثالثین عام في مجال المبیعات محلیا و خارجیا من خالل االنترنت او الشبكات الخاصھ 

 الخدمات الداخلیة

  RFID  یقدم حلول مبتكره تمكنك من تحدید و تعقب صنادیق المنتج بإستخدام تقنیة R-Track اصدارنا الجدید   

االدارة

تمد أنظمھ أوكسیس عمالئھا بجمیع البیانات الالزمھ لالنظمھ االداریة

التوزیع

تقدم أوكسیس الحلول المثالیھ للتحكم في الخدمات الداخلیة

المزارعین

المزاد

النقل

التتبع

التبرید

ما بعد الحصاد    

الدعم عن بعد عبراالنترنت

التورید
    محطات ادخال االغذیھ

    �ربط اجھزة الوزن و الفرز

            المبیعات
محلي
خارجي

االنترنت
صالھ المزاد 
Moby-Clock

االداره
�  تغذ�ه الب�انات ا� ال�امج االدار�ه 

         

      التحكم بالخدمات

الموقع

R-Track

      مراقبھ درجھ الحراره

مخازن ULO/CA للتبرید و ما بعد الحصاد 

Visit www.aucxis.com to learn more about our solutions

أجھزه تسجیل البیانات المتنقلھ تمكن من رصد درجھ حراره المنتج خالل مراحل النقل المختلفھ بدایھ من الحصاد حتى الوصول الى التاجر

GPS و یمكن اتخاذ اجرائات وقائیھ بفضل التنبیھات و توفر نظام تحدید المواقع 

 

 

التعقب و التتبع

التتبع اثناء عملیة النقل

  تطبیق تقنیھ RFID  یتیح متابعھ المنتج بكفاءه خالل مراحل النقل. كل صندوق فاكھھ او خضار لھ رقم متسلسل خاص بھ و یمكن

متابعتھ السلكیا من خالل ھذه التقنیھ

 باالضافھ الى ان تطبیق RFID یسھل اداره الصنادیق و معرفھ من استلمھا في أرض الواقع 
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امثلھ على 
حلول اوكسیس

8  (REO, Belgium) طاوله المش�ي�
9  نظام RFID للجرد

10  مجمع ULO للتخ��ن
11  (Qixia Fruit Auction) ساعه المزاد

12  معدات ULO للتخ��ن
13  (Qixia Fruit Auction) معرض المزاد

 

1  (KIFA, Kunming) صالھ المزاد
RFID 2  مسح ملصقات

3  صندوق يوجد عل�ه ب�انات المنتج
RFID 4  غالف مطب�ع لـ 
5  محطه ادخال االغذ�ه

6  نظام المزاد المتنقل
7  (DFETC, Kunming) صاله المزاد
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أوروبا

خارج اوروبا

Visit www.aucxis.com to learn more about our solutions

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

مراجعنا في قطاع الفواكھ و الخضروات

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

ULO/CA CONTROLLER
SYSTEMS used in 51
countries worldwide

 نبذه عن أوكسیس

أصبحت أوكسیس رائده في مجال التشغیل االلي التجاري

خبرتنا الدول�ه الممتدە الى ثالثين عام في تصم�م و تنف�ذ الحلول، جعلتنا نك�سب من خاللها المعرفه 

و طب�عه ط��قه العمل

فمن خالل احدث التقن�ات �ستطيع تقد�م خبراتنا الواسعه و المشورە لعمالئنا و جعل اف�ارهم و 

اهدافهم مت�امله في نظام سهل االستخدام

�فضل قوە اساس الشركه و 48  من موظفينا اصحاب الخبرە العال�ه فأننا نضمن تقد�م افضل 

الخدمات لجميع عمالئنا حول العالم 

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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