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Način delovanja

GLAVNI
PROGRAM

Vnesite podatke o izdelkih:
naziv artikla, gostota artikla,
nazivna količina, masa tare, neto masa
Program bo samodejno preračunal
dopustne pogreške.

Priklopite tehtnico na tablični računalnik:
- proizvajalec tehtnice ni pomemben
- starost tehtnice ni pomembna
- pomembna je natačnost tehtnice
Potrebna natančnost merilne naprave je
opisana v Pravilniku o predpakiranih
proizvodih.

TEHTALNI
PROGRAM

POVEZLJIVOST
SISTEMA

Pričnite s kontrolo:
- kontrola povprečne vrednosti teže izdelkov,
skladno z uredbo o predpakiranih proizvodih
- vsako odstopanje pri tehtanju bo sprožilo
kreiranje obvestila, ki bo poslano na vaš e-mail
Program bo namesto vas odločil, ali je trenutna
šarža skladna s predpisi ali ne.
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Merilna mesta

tehtnica
tablica s tehtalnim programom
čitalec črtnih kod (opcijsko)
lokalna baza

Glavna postaja
server z glavno bazo
računalnik z glavnim programom
tehtalna mesta

Pregled meritev

Združevanje meritev
Prenos delovnih nalogov iz SAP
sistema (ali podobnih sistemov)
Izvoz podatkov v CVS datoteko
Statistika izbranega tehtanja
Statistika tehtanj za izbrano obdobje
Označevanje meritev kot neveljavne
Pisanje opomb

Enostaven in prilagodljiv

Uporabniki

V glavnem programu določate uporabnike in njihove pravice.
Nastavite lahko tudi način alarmiranja v primeru odstopanj pri
tehtanju.

Merilna mesta

V sistem lahko vključite poljubno število merilnih mest. Vsako
merilno mesto ima direktno povezavo na tehtalni program na
tabličnem računalniku.

Artikli

Seznam artiklov vam omogoča pregled nad vsemi artikli in
njihovimi karakteristikami ter enostavno urejanje in
posodabljanje podatkov.
kompatibilen s
tehtnicami različnih
proizvajalcev

Obveščanje

V primeru odstopanj pri tehtanju bodo izbrani uporabniki
prejeli e-obvestilo.

Sporočila

Preko sporočil lahko uporabniki glavnega programa
komunicirajo z uporabniki tehtalnih mest.

preprost za
uporabo

izpolnjuje
zakonske
zahteve

obveščanje o
odstopanjih

poveča
prihranek

Merilno mesto

Sestava

Merilno mesto sestavlja tehtnica, tablični računalnik
in po želji uporabnika čitalec črtnih kod.
Sistem je povezljiv s tehtnicami različnih proizvajalcev,
potrebno je upoštevati le natančnost tehtnice. V sistem
lahko vključite poljubno število tehtalnih mest

Povezava

Merilno mesto je povezano z lokalno bazo, kar zagotavlja
njegovo neodvisnost od povezave do strežnika in
shranjevanje podatkov v načinu brez brez povezave.

Prikaz meritev

Grafični prikaz prelahkih, pretežkih in zadovoljivih
tehtanj in tabelarični prikaz količine ter neto, bruto in tara
vrednosti.

