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SPECIAL • Automatisering

Het begon ooit met de vraag van één teler naar een 
voorraadbeheerprogramma. Dat groeide uit tot een cloudbased 
software die veel verder gaat dan enkel voorraadbeheer. 
Traceerbaarheid op perceelniveau is standaard, net als rapporten direct 
vanuit het systeem mailen zowel in PDF als in Excel, maar Henk Jan Klok 
van Klok Software werkt aan nog meer toepassingen.

Vanaf het moment van pluk of inkoop 
wordt op perceelniveau geregistreerd 

in welke koelcel het fruit opgeslagen wordt. 
Bij het sorteren worden de barcodes op een 

sorteerorder geplaatst. Door de koppeling 
met de sorteermachines van Greefa, Burg 
Machinefabriek en Ellips, worden de labels 
op de bakken na het sorteren automatisch 
ingelezen. Na het sorteren en verpakken 
worden de pallets opnieuw gelabeld en 
wordt ook de locatie geregistreerd. De bar-
code van een partij wordt automatisch op 
een verladingsbon geplaatst, waarna de 
orderbevestiging en uiteindelijk de factuur 
verstuurd worden.

Henk Jan Klok:

“Traceability is gegarandeerd op perceelniveau”

TRACEABILITY BELANGRIJKER VOOR 
FUST
Sorteerders kunnen grote klanten toegang 
geven tot het systeem. De klant kijkt live 
mee met de voorraad. “Als er een nieuwe 
sticker aangemaakt wordt, wordt dat auto-
matisch in het systeem bijgeboekt,” legt hij 
uit. “Dat scheelt veel telefoongesprekken.” 
Klanten die met FRUIT Voorraad werken, 
kunnen de verladingsbon van een andere 
gebruiker direct importeren. “Daardoor 
kunnen de stickers op de pallets herge-
bruikt worden en blijft de traceability gega-
randeerd.” 

Traceability is steeds belangrijker. “Met 
dit systeem kun je alles volledig traceren,” 

legt Henk Jan uit. Die traceerbaarheid geldt 
ook voor fust. Hoeveel schaaltjes, hoeklat-
ten, pakbladen en kaartjes zijn er nog? Het 
staat in de software. “De software biedt niet 
alleen de traceerbaarheid van het product, 
maar ook van de verpakkingen. Ik heb een 
Belgische klant die tomaten en komkom-
mers verpakt. Zijn klant wil weten wanneer 
en bij wie hij de schaaltjes, folie en stickers 
heeft ingekocht.”

Ondanks alle functies heeft Henk Jan nog 
een wensenlijst liggen van klanten. Een van 
de opties waar hij aan werkt, is een koppe-
ling met een administratiesysteem zodat 
de data uitgewisseld kan worden. Met de 
update van februari krijgen gebruikers er 

ook een inkoopmodule bij, waarmee ook de 
inkoop in het systeem verwerkt wordt. Ver-
der wordt nu ook de mogelijkheid bekeken 
om het systeem in te kunnen zetten in de 
aardappel- en groentesector.

henkjan@kloksoftware.nl
www.fruitvoorraad.nl 


