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Med ScanReports kan du gi kundene dine tilgang til deres egne data i ScanX.NET, der de kan se,
laste ned og skrive ut egne registreringer via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.



ScanReports-modulen gir kundene dine mulighet til å hente veiedataene sine fra ScanX.NET- 
systemet. Det gjør det lett for kundene å hente data og gjør at de – og du – sparer mye tid når de 
skal sende statistikk og fakturaer til sine egne kunder.

La kundene dine se, skrive ut  
og laste ned egne registreringer fra
ScanX.NET

Enkel og sikker tilgang 
ScanReports er en skybasert modul som kjører under  
Scanvaegts ScanPortal-løsning.

Her administrerer du alle tilgangsrettigheter og kan tilpasse 
hva kundene dine skal ha tilgang til. Kundene kan deretter selv 
logge inn og skrive ut rapporter og statistikk på egne veiinger.

Det betyr at den enkelte kunde kan se de veiingene som er 
registrert til ham samt følge sine egne bilers registreringer i 
ScanX.NET-systemet.

Det er det enkelte anlegg som bestemmer hvilke data den 
enkelte kunde får tilgang til. Kunden kan kun se egne veiedata, 
for andre har ikke tilgang til denne kundens registreringer.

Fleksibel bruk
ScanReports kan også brukes til tilsvarende oppgaver, men i 
andre situasjoner.

Det kan være ved et anlegg som har eksterne konsulenter 
(f.eks. avfallskonsulenter) eller mange administrative brukere 
som alle skal ha tilgang til datautdrag. 

 

Enkel og rask betjening
Det er raskt og enkelt for kundene å generere datalister 
med sine utvalgte registreringer. 

I ScanReports-skjermbildet settes de ønskede søkekriteriene 
opp, og deretter trykker man på Search-knappen – nå  
genereres data til utdraget.

Datautdraget kan tilpasses ved å velge ut de kolonnene man 
ønsker å vise i rapporten.

Det er også mulig å tilpasse de dataene/kolonnene man vil 
ha med i utdraget. Det gjør man ved å sette hake i de aktuelle 
dataparameterne. For hver parameter kan man endre sortering 
med pil opp/ned.

Hvis man ønsker å skrive ut datautdraget eller lagre det som 
en pdf-fil, trykker man på Print-knappen. Hvis utdraget i stedet 
skal eksporteres som Excel-fil, trykker man på Export-knappen.
ScanReports husker automatisk de individuelle søkekriteriene 
for hver bruker (via informasjonskapsler i nettleseren). 



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
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