
Najnovejša različica programske opreme ProdX™ 
družbe Mettler-Toledo uvaja zmogljivosti standarda 

Industrija 4.0  
Pripravljanje vsega potrebnega za digitalno sledljivost živil: Mettler-Toledo je izdal 

novo obsežno posodobitev programske opreme (različica 2.4)  ProdX™, ki zagotavlja celovito 
upravljanje pregledovanja izdelkov z izboljšanimi varnostnimi funkcijami, digitalno spremljanje in 

sledenje, samodejno preizkušanje zmogljivosti ter sprotno beleženje podatkov o preizkusih in 
skladnosti s predpisi 

 

Giesen, Nemčija, 1. marec 2021 – divizija za pregledovanje izdelkov pri družbi Mettler-
Toledo zagotavlja proizvajalcem živil ključno pomoč pri pripravi potrebne opreme za hitro 
približujočo se digitalno preobrazbo v živilski industriji, in sicer z izdajo nove in bistveno 
posodobljene različice svoje programske opreme za upravljanje pregledovanja izdelkov 
ProdX™. ProdX™ na podlagi načel Industrije 4.0 za varno komunikacijo med napravami 
in v okviru priprave za povezljivost z najnovejšo tehnologijo veriženja podatkovnih blokov 
za zaščito podatkov zagotavlja popolno digitalno spremljanje in sledenje ter sprotno 
skladnost s predpisi o varnosti živil. Med posebne izboljšave spadajo: 
 
 Varnostne funkcije, kot so izboljšana pravila za gesla, ki uvajajo uporabo močnih 

gesel, ki jih mora preveriti programska oprema na osrednjem mestu.  
 Varnost za vse požarne zidove z izboljšano poenoteno arhitekturo odprte 

komunikacijske platforme (OPC UA) za šifrirano komunikacijo med napravami, 
vključno z oznakami za rezultate preizkušanja zmogljivosti, ki so brezhibno 
posredovani v vrhunske sisteme, kot sta sistem za načrtovanje virov podjetja (ERP) 
in proizvodni izvedbeni sistem (MES). 

 Samodejno beleženje podatkov o preizkusu zmogljivosti za izpolnitev predpisov o 
varnosti živil. 

 Popolna podpora za menjavo serij, kar omogoča samodejno sledenje posameznega 
izdelka preko njegove edinstvene serijske številke. 

 Režim za pregledovanje izdelkov z zaščito pred odpvedjo, ki zagotavlja skrbno 
delovanje in skadnost s predpisi. 

 
»Proizvajalci živil se soočajo z vedno večjim pritiskom za izpolnitev strogih pravil in 
predpisov o varnosti živil. Vedno večja potreba po neprekinjenem sprotnem nadzorovanju 
skladnosti s predpisi o varnosti živil bo povzročila spremembo kulturnega odnosa do 
načina uvajanja ukrepov za varnost živil s strani proizvajalcev,« je povedal Peter Spring, 
vodja razvoja izdelkov pri ProdX™ v diviziji za pregledovanje izdelkov pri družbi Mettler-
Toledo. »ProdX™ omogoča proizvajalcem, da so korak pred temi zahtevami in 
uporabljajo stroškovno učinkovito rešitev, ki zagotavlja sprotno skladnost s predpisi o 
varnosti živil, digitalno sledljivost in popolno celovitost podatkov ter celovito upravljanje 
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pregledovanja izdelkov. Digitalno spremljanje in sledljivost živil sta neizogibna – 
najnovejša različica naše lastniške programske opreme zagotavlja, da so proizvajalci živil 
nanjo pripravljeni že zdaj.« 
 
Izboljšane varnostne funkcije omogočajo proizvajalcem živil, da poskrbijo za popolno 
odgovornost in preglednost, in sicer z nadzorom gesel za posameznike, ki so preverjena 
na osrednjem mestu in povezana z vsakim upravljavcem stroja ali vlogo vodje ekipe in 
pravicami za dostop. Podatki, vključno z metapodatki o tem, kdaj, kdo, kje in kaj je bilo 
pregledano, so s programsko opremo ProdX™ 2.4 samodejno zabeleženi in zaščiteni 
pred nedovoljenimi posegi, kar zagotavlja celovitost podatkov v sistemu. Nova 
programska oprema tako presega zahteve, določene v klavzuli 6.3.3. mednarodnega 
standarda za varnosti živil britanskega konzorcija trgovcev na drobno (BRCGS), ki uvaja 
minimalne svetovne pravne in operativne standarde ter standarde za preizkušanje 
delovanja spletnih kontrolnih tehtnic.   
 
Programska oprema ProdX™ vsebuje vse potrebno za korenito spremembo načinov, na 
katere proizvajalci živil upravljajo varnost živil. Namesto ročnega vnosa podatkov in 
potrjevanja polj je mogoče avtomatizirati ukrepe, kot je redno izvajanje preizkusov o 
skladnem delovanju, rezultati pa so zabeleženi digitalno brez človekovega posredovanja. 
Ta režim preizkušanja z zaščito pred odpovedjo omogoča proizvajalcem živil, da s 
pravilno dokumentacijo dokažejo, da njihova oprema za pregledovanje izdelkov stalno 
izpolnjuje standarde glede skladnega delovanja v celotni proizvodnji, in sicer na ravni 
serije oziroma celo na ravni posameznega izdelka.    
 
Zaradi novih predpisov in standardov glede skladnosti s predpisi ter preglednosti v 
oskrbovalni verigi živilske industrije, kot so nova pravila ameriškega urada za zdravila in 
prehrano (FDA) o digitalnem spremljanju in sledenju, je hitro ter natančno spremljanje in 
sledenje serij živilskih izdelkov bolj pomembno kot kdaj koli prej. Spring je poudaril še 
pomembnost programske opreme za upravljanje pregledovanja izdelkov in dejal: 
»Proizvajalci živil morajo biti pripravljeni na te spremembe, njihova rešitev pa je digitalna 
tehnologija. Samostojna izvedba take digitalne preobrazbe je lahko draga. Zahteva pa 
tudi dobro načrtovanje. Sistem za upravljanje pregledovanja izdelkov ProdX™ družbe 
Mettler-Toledo je pripravljen za takojšnjo uporabo in se stalno razvija, da bi ostal korak 
pred spreminjajočimi se zahtevami predpisov o varnosti živil.« 
 
Pandemija koronavirusa COVID-19 je opozorila na potrebo po znatno večjem deležu 
digitalnega nadzorovanja varnosti živil, saj je vstop v obrate za namene nadzorovanja 
pogosto omejen. Programska oprema za upravljanje pregledovanja izdelkov, kot je 
ProdX™, omogoča digitalno obravnavo znatnega deleža pregledov, ki se trenutno 
izvajajo v obratu. Poleg tega neprekinjeno nadzoruje podatke kritičnih kontrolnih točk vse 



do ravni serij, kar omogoča celovito spremljanje in sledenje ter hitro pridobitev izdelka v 
primeru odpoklica izdelka.  
 
Za več informacij obiščite www.mt.com/prodx-pr. 

O družbi METTLER TOLEDO 

METTLER TOLEDO je vodilni svetovni proizvajalec preciznih instrumentov in ponudnik storitev. Podjetje je 
uvrščeno na visoko mesto v številnih tržnih segmentih in ima vodilni položaj na svetovnem trgu na številnih 
področjih. METTLER TOLEDO je največji ponudnik tehtalnih sistemov in instrumentov za analizo, za 
uporabo v laboratorijih in pri linijskih meritvah za zahtevne industrijske postopke ter postopke proizvodnje 
živil. 

Divizija za pregledovanje izdelkov pri družbi METTLER TOLEDO je ena od vodilnih ponudnikov na področju 
tehnologije avtomatskega pregledovanja izdelkov. Divizija ponuja naslednje blagovne znamke: izdelki za 
zaznavanje kovin in rentgensko pregledovanje Safeline, Garvens in hitre kontrolne tehtnice ter CI-Vision in 
PCE Track & Trace. Rešitve za pregledovanje izdelkov izboljšujejo učinkovitost postopkov proizvajalcev ter 
jim zagotavljajo pomoč pri in izpolnjevanju industrijskih standardov ter predpisov. Sistemi družbe METTLER 
TOLEDO zagotavljajo dosledno visoko kakovost izdelkov in tako poskrbijo za zaščito potrošnikov in ugleda 
proizvajalcev ter njihovih izdelkov in blagovnih znamk. 

Za več informacij obiščite: http://www.mt.com/pi 
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