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Anawincellers és un programa de traçabilitat que 
cobreix tots el processos del celler, que permet 
gestionar de forma integral la gestió de la traçabilitat, 
impostos i llibres d'una forma fàcil, àgil, flexible i 100% 
personalitzable. Dissenyat amb enòlegs i directius.

El teu celler serà més eficient, elimina tasques 
repetitives i amb un sol moviment genera 
automàticament totes les declaracions!
Seràs més fiable, tots els documents i 
declaracions quadren sempre!
Oblida't de la normativa legal! Seràs 
autosuficient, el programa parla el teu idioma i 
implementa la normativa per tu!

Permet registrar la traçabilitat tant endavant 
com endarrere, completa automàticament tots 
els llibres de registre i IIEE, INFOVI i AEAT, així 
com les declaracions a les DO, en base als 
moviments que s'han generat  sobre el raïm, 
most o vi.
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    Vols més INFORMACIÓ?

A Tactic som especialistes en el sector vinícola. 
Fabricants de solucions específiques per a cellers, 
comercialitzadores i agrònoms.
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AnawinFinques és un programa de gestió agrícola que 
us permet gaudir d'una gestió completa i integrada de 
tots els processos relacionats al camp. Amb 
AnawinFinques us podreu oblidar dels papers i tenir el 
control de la gestió agrària i econòmica de la vostra 
explotació al núvol, accessible en qualsevol moment!

Amb el control de costos podreu conèixer en 
tot moment la rendibilitat de cada parcel·la, i 
amb les mateixes dades també podreu 
confeccionar automàticament el quadern de 
camp,  planificar les feines dels vostres 
treballadors i saber l'estoc de productes 
fitosanitaris que teniu al magatzem.

Podeu realitzar una previsió de collita de 
forma acurada per planificar de forma òptima 
la recollida del fruit. Tot això, amb informació 
actualitzada de fitosanitaris del MAPAMA i 
dades del SIGPAC.
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Anawin360 és una app per a Android i iPhone que 
integra la gestió dels processos de la vostra explotació 
agrària des del mòbil. S'integra amb les dades 
d'AnawinCellers i AnawinFinques per tal d'optimitzar 
el vostre temps al màxim.

Gràcies a la comoditat que facilita l'aplicació 
mòbil  podreu anotar les feines en qualsevol 
moment, des de casa o des del  tractor, amb 
cobertura o sense cobertura mòbil. Amb 
Anawin360 cap feina es quedarà pendent de 
ser anotada! Aquesta informació va integrada 
a AnawinFinques per a treure-li el màxim 
rendiment a través del control de costos i el 
quadern de camp! 

A més, els vostres  treballadors podran 
utilitzar la mateixa aplicació per a realitzar el 
fitxatge laboral i podreu saber exactament a 
quines coordenades GPS han fitxat l'entrada i 
la sortida.
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