
ScanX.Net PDA

Trådlös, mobil omklassificering av vägningsdata

Lättarbetad, användarvänlig lösning�

Enkel omklassificering av vägning�

Snabb överblick över processen�

Mobilt, trådlöst system�

Inbyggd kamera�

Enkel bildhantering�

Robust hårdvara�

Fördelar



Trådlös styrning av vägningsprocessen

ScanX.Net-PDA är en modul till ScanX.Net, bestående av

programvara och en PDA (handdator). Med detta system kan

man enkelt och snabbt genomföra  trådlös, mobil registrering

eller omklassificering av vägda fordon.

Operatören har i sin handdator, ständig överblick över alla

invägda bilar i sin handdator och kan när som helst se t.ex.

vilken artikel varje enskild bil angivit vid invägningen.

Omklassificering av vägningar

Om t.ex. artikelnumret i en vägning behöver ändras, d.v.s  en

omklassificera vägningen, kan operatören göra detta direkt

på sin PDA ute på arbetsplatsen. Han kan också ta en bild via

den inbyggda kameran i PDA-n samt överföra och lagra den

tillsammans med vägningstransaktionen i ScanX.Net. På så

sätt säkerställer operatören spårbarhet för de ändringar som

gjorts. Bilden kan därefter vidarebefordras om så önskas.

När bilen därefter vägs ut, är omklassificeringen klar och

chauffören får ett kvitto med rätt information när han lämnar

platsen.

Robust hårdvara

PDA är en robust och kraftfull handdator – typ CN70A från

Intermec – avsedd för industriell användning. Den levereras

med inbyggd kamera, trådlöst nätverk 802.11b/g och större

batteri för lång drifttid.

ScanX.Net PDA gör det möjligt att både

-registrera och korrigera data för en på

gående vägning.

Systemkrav

ScanX.NET 2+

Intermec CN3 eller CN70 HHT

Trådlöst nätverk eller 3G eller 4G-nät

Några av funktionerna kan användas utan trådlöst nätverk

(offline), men inte alla.
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