
ScanX.Net PDA

Trådløs, mobil af vejedataomklassificering

Enkel, brugervenlig løsning�

Let omklassificering af vejning�

Hurtigt overblik over processen�

Mobilt, trådløst system�

Integreret kamera�

Nem billedhåndtering�

Robust hardware�

Highlights
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Trådløs kontrol over vejeprocessen

ScanX.Net-PDA er et modul til ScanX.Net, bestående software

og en PDA (håndholdt computer). Med det system kan man

nemt og hurtigt foretage trådløs, mobil registrering eller om-

klassificering af indvejede biler.

Operatøren har hele tiden overblik over alle indvejede biler

i sin håndholdte PDA og kan til enhver tid se, hvilken vare

den enkelte bil har valgt ved indvejning.

Omklassificering af vejninger

Hvis der opstår behov for at ændre vare-/artikelnr., d.v.s at

omklassificere vejningen, kan operatøren gøre dette direkte

på sin PDA ude på pladsen. Han kan også at tage et foto

med det integrerede kamera i PDA'en, overføre og gemme

det sammen med vejetransaktionen i ScanX.Net. På den

måde sikrer operatøren, at det er sporbarhed i den ud-

førte ændring. Fotoet kan sidenhen videresendes ved behov.

Når bilen derefter udvejes, er omklassificeringen klaret  og

chaufføren får en kvittering med de korrekte oplysninger,

når han forlader pladsen.

Robust hardware

PDA'en er en robust og kraftfuld håndholdt terminal - type

som er designet til industrielt brug. DenCN70 Inter ecA fra m -

leveres med integreret kamera, trådløst netværk 802.11b/g

og udvidet batteri-pakke for lang driftstid.

ScanX.Net PDA gør det muligt både at

registrere og korrigere data på en igang-

værende vejning.
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Systemkrav

ScanX.NET 2+

Inter ec CN3 CN70m eller HHT

3G r 4GTrådløst netværk eller elle net

Nogen af funktionerne k anvendes uden foran

trådløst netværk (offline), men ikke alle


