BOS

tehtanje tovornih vozil brez operaterja

www.alba.si

Način delovanja

VHODNO
TEHTANJE

Vozilo se zapelje na tehtnico.
Voznik se identificira na terminalu.
Tiskanje prevoznice s črtno kodo.
Voznik se odpelje s tehtnice in razloži
oz. naloži material.

Nalagalec materiala opremi voznika
s prevoznico s podatki tehtanja
(stranka, prevoznik, vozilo, voznik,...).

IZHODNO
TEHTANJE

VPIS
MATERIALOV

Vozilo se zapelje na tehtnico.
Voznik se identificira na terminalu.
Tiskanje prevoznice s črtno kodo.
Voznik se odpelje s tehtnice.

Podatki o tehtanju se shranjujejo v
tehtalni program, do katerega lahko
dostopate preko brskalnika. Program
je povezljiv z zunanjimi informacijskimi
sistemi (SAP, Birokrat, ...).

TEHTALNI
PROGRAM

Sestavni deli sistema
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Tehtnica
Zaslon
kamera (opcijsko)
Vhodni terminal
čitalec črtnih kod
tiskalnik
tipka (gumbek) za nove voznike
Izhodni terminal
čitalec črtnih kod
tiskalnik
Glavni terminal
PLC
logika za povezljivost sistema
kontrole za ročno manipulacijo s
sistemom (v primeru kritične napake v sistemu)

Oprema nalagalcev
tablični računalnik
bluetooth tiskalnik (opcijsko)

Glavni tehtalni program
Funkcionalnost

Uporabnik lahko poljubno ureja šifrante kartic, materialov, skupine materialov,
partnerjev in voznikov. Do programa se lahko dostopa kar preko brskalnika, ni
potrebno nameščanje na računalnik. Uporabniške pravice so nivojsko določene.

Tehtanje

V program je lahko povezanih več tehtnic. Kadar uporabnik nima kartice,
na primer ob prvem obisku ali če je vozilo neznano, lahko operater doda ročno
tehtanje. Program omogoča tudi tehtanje preko oddaljene lokacije.

Podatki

Podatke tehtanja lahko vpišete preko tablice ali mobilnega telefona,
program omogoča tudi izvoz podatkov v .csv datoteko
(MS Excel, Open Office Calc, ...).

Povezljivost

Program je povezljiv z zunanjimi informacijskimi sistemi (SAP, Birokrat...).

Možnost različnih izvedb

Glede na način tehtanja

Glede na namestitev

• tehtanje v 1 smeri (izhodno
tehtanje, predvnos tare)
• tehtanje v 2 smereh
(vhodno in izhodno)
• “self-service” izvedba

• neodvisen sistem
• namestitev na obstoječi
strežnik z nadgradnjo
obstoječe baze podatkov

Prednosti BOS

• 24-urno obratovanje sistema
• minimalna zasedenost tehtnice
omogoča hitrejši tehtalni proces
• hitrejši čas tehtanja za že znane
uporabnike

• samodejna sinhronizacija tehtanj
v krovni informacijski sistem
(npr. SAP, Birokrat...)

• avtomatsko beleženje vseh tehtanj
v bazo podatkov
• enostavna manipulacija in izvoz
podatkov preko spletne aplikacije

• možnost nadgradnje že obstoječe
tehtnice
• možnost implementacije na osne in
mostne tehtnice

• industrijska izvedba s PLC
• neobremenjenost omrežja - večina
operacij se izvede na PLC
• sistem deluje kot samostojni sklop
brez dodatnih programov
oz. komponent za uporabo

• eliminacija subjektivnega faktorja
pri ročnem tehtanju

O podjetju
Alba d.o.o. je družinsko podjetje, prepoznavno kot eno vodilnih podjetij na področju
zagotavljanja celostnih rešitev in sodobnih tehtalnih sistemov v farmacevtski, živilski
in kemijski industriji. Na podlagi 30 let izkušenj v metrologiji smo razvili specializirano
proizvodnjo po meri naročnika, ki obsega tako tehtnice kot tehtalne programe, kar je
poleg kakovosti in tehnološke dovršenosti naša pomembna dodana vrednost.
Naša poslovna strategija temelji na lastni razvojni skupini in upoštevanju evropskih
standardov kakovosti ISO 9001, ISO/IEC 17020 ter ISO/IEC 17025, ki potrjujejo najvišji
nivo naših storitev. Kot akreditiran laboratorij za maso, volumen, pretoke in pritisk,
temperaturo in vlago izvajamo tudi akreditirane umeritve merilnih instrumentov po
standardu ISO/IEC 17025.
Eden izmed temeljev podjetja so poleg razvoja tudi zaposleni, zato vlagamo v
izobraženo in strokovno podkovano ekipo, s katero se trudimo biti kos vsem izzivom.
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