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tehtanje tovornih vozil brez operaterja
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Kaj je brezoperaterni sistem?
Natančno tehtanje tovornih vozil je ključnega pomena za donosnost podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo ali
odkupom. Pri velikem dnevnem pretoku tovornih vozil je preglednost poslovanja pogosto težko
obvladljiva, kar lahko vodi do izgub.
Brezoperaterni sistem predstavlja avtomatizacijo vašega tehtalnega procesa ter prihranek na račun
zanesljivega in učinkovitega tehtanja brez možnosti človeških napak.
Tehtalni program je zasnovan kot spletna aplikacija. Osnovna verzija programa zabeleži kdo je prišel na
tehtnico, kaj je tehtal in kakšna masa je bila stehtana. Naprednejše verzije pa uporabniku omogočajo
spremljanje številnih drugih podatkov
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Različne izvedbe

Prednosti

Glede na način tehtanja:

• eliminacija subjektivnega faktorja

• “self-service” izvedba

• enostavna manipulacija in izvoz

• enosmerno ali dvosmerno tehtanje

• avtomatsko beleženje vseh tehtanj
podatkov preko spletne aplikacije

Glede na namestitev:

• samodejna sinhronizacija tehtanj

• namestitev na obstoječi strežnik

• možnost nadgradnje že obstoječe

• neodvisen sistem

v ERP

tehtnice

Način delovanja
VHODNO TEHTANJE
Vozilo se zapelje na tehtnico. Voznik se identificira
na terminalu in si natisne prevoznico s črtno kodo.
Voznik se odpelje s tehtnice in razloži oz. naloži
material.

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

IZHODNO TEHTANJE
Vozilo se zapelje na tehtnico. Voznik se identificira
na terminalu in si natisne prevoznico s črtno kodo.
Voznik se odpelje s tehtnice.

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

O podjetju
Alba d.o.o. je družinsko podjetje, ki deluje na področju razvoja in proizvodnje industrijskih tehtnic
ter gravimetrijskih dozirnih sistemov po meri naročnika.
Sodelujemo s številnimi slovenskimi in mednarodnimi podjetji iz farmacije, živilstva, industrije
avtomobilskih delov, industrije gradbenega materiala in drugimi. Številnim ponudnikom industrijske
avtomatizacije pa svetujemo pri izbiri in implementaciji tehtalnih modulov. Naši kupci cenijo to, da
je vsaka rešitev narejena posebej za njih in se popolnoma prilega njihovim unikatnim procesom.
Naša poslovna strategija temelji na evropskih standardih kakovosti ISO 9001, ISO/IEC 17020 in
ISO/IEC 17025, ki potrjujejo najvišji nivo naših storitev. Kot akreditiran laboratorij izvajamo kalibracije
in overitve mase, volumna, pretokov, pritiska, temperature, sile in vlage. Lahko bi rekli, da je
metrologija DNK našega podjetja, zato smo tudi našo novo poslovno stavbo zasnovali v obliki
pentagrama, ki simbolizira 500 mg etalonsko utež.

Dolgoletne izkušnje

Strokovnost

Na podlagi več kot 30-letnih izkušenj v
metrologiji, smo razvili specializirano
proizvodnjo tehtalnih in dozirnih sistemov po meri naročnika, kar je poleg
kakovosti in tehnološke dovršenosti
naša dodana vrednost.

Sodelavci so temelj našega podjetja,
zato vlagamo v izobraženo in strokovno
podkovano ekipo, s katero se trudimo
biti kos vsem izzivom.

Individualni pristop

Vse na enem mestu

Svetujemo vam pri izbiri optimalnih
tehtalnih rešitev za vaš delovni proces
ter oblikujemo kakovostne in celostne
rešitve od ideje do izvedbe.

Kalibracijski laboratorij, kontrolni organ,
razvoj, inženiring, proizvodnja in servis.
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