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FOOD TRACEABILITY е интегрирана система за управление на работните процеси чрез 
блокчейн технология, позволяваща прозрачност на технологичните производ стве ни 
про цеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продук
та (из ползвани ресурси и обработка на продукта). 

Проектът води до подобрена видимост на веригата за доставка на сто ки, като изграж
да доверие между всички участници: произво дител – търговец/ преработвател – по
тре бител, т.е. чрез системата всеки може да получи прозрачна и надеждна информа
ция за про из хода и качеството на храната си. 

Потребители на системата

Платформата поддържа 2 вида регистрирани потребители:

l Администратор  има достъп до всичко в платформата. Създава и редактира 
акаун ти в системата. Системен администраторски акаунт се създава при инста ли
ране на приложението.

l Производител  може да създаде профил на фермата, да добавя данни за реколти 
и партиди.

Какво на практика представлява „децентрализираната система за просле
дя ва не на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“  
раз ра бо тен и внедрен софтуер  използвани технологии, модули и функ
ционал ности
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Потребителите (купувачите) използват функционалността на платформата само през 
мобилните си телефони, сканирайки QR кода на партидата през камерата. След 
сканира не на QR кода системата ще изпрати на потребителя на определена стра ни ца 
на web прило же нието (Детайли за продукта), където ще бъде визуализирана ин
формация за сканираната партида. FOOD TRACEABILITY е уеб система, която може да 
се достъпи чрез уеб браузър  https://ft.novotika.com/

FOOD TRACEABILITY има интуитивен пОтреБитеЛсКи интерфеЙс

Детайли за продукта

Страницата съдържа детайлите за продукта – информация за 
фер  мата, реколтата и пар тидата. отваря се след като по тре
бителят ска нира QR кода с мобилния си телефон. ос вен това 
лог нат по требител може да я отвори с натискане на бутон „Де
тайли“ в стра ница „Пар тиди > QR код“. 

QR код

При натискане на бутон „QR код“ в последната колона на ин
декс  ната страница се отваря страница с генериран QR код, 
кой то при сканиране води до детайлите на продукта (данни за 
ферма, ре колта и партида). освен QR кода се показва и баркод 
(който е въ веден в страницата с детайлите на фермата). Де
тайлите на про дукта могат да бъдат разгледани с натискане на 
бу тон „Детайли“. При натискане на бутон „Принтирай кода“ се 
от ва ря страница за принтиране.

Добавяне в блокчейн

За да се правят записи в блокчейн, първо трябва да се отклю чи 
акаунта на потребителя в MetaMask. При натискане на бутон 
„До бавяне в блокчейн“ в последната колона на таблица та се 
от ва ря стра ница, съдържаща акаунт адреса, избраната Ethe reum мре жа и добавените 
в блокчейна ферми. При натискане на бутон „Добави в блокчейн“ се показва диалогов 
прозорец от MetaMask, с който потребителят да по твър ди или откаже транзакцията. 

Системата съдържа различни модули (потребители, ферми, рекол ти, пар
тиди) и чрез различните страници се попълва и редактира раз лич на де
тайлна информация за тях.


