
Maksimal tilgængelighed til 
vejedata via internettet

Pfreundt Webportal

Maksimal adgang til dine vejedata via internettet med højeste sikkerhedsniveau gennem 
krypteret dataoverførsel. Dataadgang hvor og når som helst.

FULDSTÆNDIG  
KONTROL OVER DINE  

VEJEDATA 
HØJ GRAD AF  

DATASIKKERHED



Hurtigt overblik og  
enkel adgang via din  
internetbrowser
•  Krypteret og sikker dataoverførsel

•  Kundetilpassede indstillinger

•  Flere sprog

•  Vejningsrapporter med grafik (BauPVO)

•  Overvågning af alle vægte

 
 

Maksimal tilgængelighed
PFREUNDT webportal giver nem adgang til dine vejedata, hvor  
og hvornår du ønsker det. Om du er på kontoret og arbejder på din PC 
eller om du tjekker din smartphone og tablet, når du er ude at køre. 
Dine data er klar til dig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen. 
 

Fuldstændig kontrol
PFREUNDT webportal er den nyskabende internetsoftware til at  
udføre automatisk dataoverførsel med dine mobile PFREUNDT vægte. 
Som bruger har du altid fuldstændig kontrol over dine vejedata.  
Webportalen gør det muligt at give dig individuel statistik og  
rapportering med moderne brugerflader. Data kan ligeledes overføres 
til eksterne systemer. 
 

Høj sikkerhed
Du kan nemt få adgang til alle funktionerne på PFREUNDT webpor-
talen ved at anvende din internetbrowser uden at installere anden 
software. Softwaren har en høj sikkerhedsstandard, behøver ikke at 
blive vedligeholdt og er altid klar til dig i den nyeste version.

Fordele:
•  Maksimal tilgængelighed til dine vejedata via internettet
•  Højeste niveau af sikkerhed via krypteret dataoverførsel
•  Høj grad af datasikkerhed ved hjælp af moderne serverteknologi  
     i certificerede datacentre
•  Individuelle statistikfunktioner
•  Moderne brugerflader, som du kan anvende i egne systemer
•  Software som service - ingen installation af software, ingen  
     opdateringer, ingen intern vedligeholdelse er nødvendig
•  Høj grad af fleksibilitet - kan modificeres efter kundens ønske
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