
Enkel og rask mottakskontroll  
på tablet eller smarttelefon

ScanX.NET Delivery Inspection

GOD KONTROLL

REGISTRERING  
AV AVVIK

BILDEDOKUMENTASJON

ScanX.NET Delivery Inspection er en modul for enkel og  
sikker mobil inspeksjon av avfall, registrering av avvik samt evt. omklassifisering av avfallstypen.



ScanX.NET Delivery Inspection-modulen gjør inspeksjonsarbeidet enkelt for veiepersonalet. 
Det kan gjøres på smarttelefon eller tablet for å gjennomføre mottakskontroll ved innveiing samt 
registrere avvik på  fraksjonene med bildedokumentasjon og kommentarer.

Bidrar til å overholde Avfallsforskriften
I henhold til avfallsforskriften skal det foretas en visuell kontroll av avfallet ved mottak til deponi eller anlegget.  
Den visuelle inspeksjonen skal omfatte kontroll av at avfallet er sortert og ikke inneholder brennbart eller  
gjenvinningsbart avfall. Ved mistanke om avvik i avfall eller dokumentasjonen, skal anlegget foreta en ytterligere kontroll  
om avfallet er i h.h.t. dokumentasjonen.

Vekt, fraksjon, leverandør og kunde registreres. Ved kontroll overføres data til operatøren sin  
smarttelefon / tablet.

Operatøren inspiserer lasset og tar eventuelle bilder. Data overføres via internett til ScanX.NET. Data kan mailes og printes ut som rapport.

ScanX.NET Delivery Inspection gjør 
det enklere å:
•   Gjennomføre mottakskontroll på innkommende materiale

•   Kontrollerer og omklassifisere materiale slik at prising  
     blir korrekt

•   Sikre at riktig materiale havner på rett plass

•   Presentere dokumentasjon på vekt, materiale og eventuelt  
     korrigeringer

Enkel og effektiv løsning
Veiepersonalet bruker den mobile plattformen – ScanPortal 
–  som er integrert med ScanX.NET til å gjennomføre mottaks- 
kontrollen på denne måte:

1. Bil kjører på brovekten og 1. veiing påbegynnes i ScanX.NET

2. Når 1. veiing er ferdig å lagret så sendes utvalgt informasjon   
    til ScanPortal slik at operatøren enkelt skal kunne identifisere  
    transaksjonen ute på anlegget.

3. Systemet kan konfigureres for å sperre mulighet for å foreta  
    en 2. veiing inntil inspeksjonen er foretatt. Det er mulig å  
    foreta inspeksjonene etter at bilen har forlatt anlegget. 

4. Ved ferdig inspeksjon sendes data som operatøren har  
    lagt inn tilbake til ScanX.Net. Der kan eventuelle  
    omklassifiseringer gjøres og følges opp videre.

På den mobile enheten vises de punkter som skal inspiseres 
og evt. omregistreres. Punktene på sjekklisten kan tilpasses det 
enkelte deponis behov og ønsker. Der kan også tas bilder som 
tilknyttes registreringen.

Når alle registeringer er foretatt, kan det i ScanX.NET genereres 
rapporter, kvitteringer o.lign., som kan sendes via e-mail eller 
sendes direkte til utskrift på printer.
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Markedsledende leverandør
Scanvaegt Systems AS er en danskeid virksomhet, som ble grunnlagt i 1932. Virksomheten utvikler,
fremstiller og markedsfører veieanlegg, etiketteringslinjer, inspeksjonsutstyr, tilhørende IT-systemer 
og sporbarhetsløsninger.
Scanvaegt Systems har en medarbeidergruppe på cirka 200 ansatte. Virksomheten har hovedkontor
i Aarhus, Danmark, og datterselskap i Norge, Sverige, Tyskland, Polen og distributører i en rekke
andre land.

Den komplette løsningspartner
Service og support er vesentlige faktorer innen alle former for produksjonsvirksomheter og er 
nøkkelord hos oss. Derfor yter vi omfattende service og supportmuligheter til kundene våre. 
Scanvaegts servicepakke omfatter forebyggende vedlikehold, opplæring og instruksjon, installasjon
og reparasjon, reservedeler, hotline & online support og programvare-service.

Scanvaegt Systems AS   •  Vestvollveien 32G   •  2019 Skedsmokorset   •  Norge  •  post@scanvaegt.no    •  Tel. +47 9664 6700
scanvaegt.no


