
Weigh Price Labelling 
ScanPlant NG WPL System

ScanPlant WPL er et intelligent softwaresystem, der sikrer, at produkterne mærkes med de korrekte 
informationer. Systemet registrerer komplette sporbarhedsdata igennem alle led og har automatisk 
summering af data til næste pakkeniveau – fra emne til kolli og fra kolli til palle.

KORREKT MÆRKNING

INGEN BRUGERFEJL

FULD SPORBARHED



Intelligent og effektiv mærkning
ScanPlant NG WPL er et intelligent software-system, der 
sikrer, at produkterne mærkes med de korrekte  
informationer såsom varedeklarationer, ingredienser, 
opbevaringsforskrifter, holdbarhedsangivelse, EAN- og 
GS1-stregkoder. 

Systemet håndterer også oplysninger om produktets  
oprindelse samt partinumre til brug for sporing af de enkelte 
produkter.

ScanPlant WPL sikrer fuld sporbarhed igennem alle led og  
har automatisk summering af data, antal og vægt til næste 
pakkeniveau  – fra produkt til kolli og fra kolli til palle.

Frit redigerbare etiketdesigns 
Etiketterne kan designes frit med alle former for tekst, grafik-
symboler, linjer, rammer, stregkoder inkl. 2D-stregkoder som 
Datamatrix og QR. Systemet understøtter Unicode og kan  
derfor printe alle udenlandske tegn, f.eks. græsk, kinesisk, 
arabisk og russisk.
Alle Windows-fonte kan anvendes til print – det sikrer ensartet 
produktprofilering. Det er også muligt at anvende neutrale 
etiketter, hvor store dele af informationen printes inline på 
pakkelinier.

Automatisk summering til næste led
ScanPlant WPL har en automatisk summeringsfunktion;  
når en kolli er pakket fuld, printes automatisk en kolli-etiket 
med summerede data over indholdet, f.eks. antal samt netto- 
og bruttovægt.

Samme funktion gælder for palletering; når pallen er fuld, 
printes palleetiketten automatisk med de summerede data. 

Emne-, kolli- og palleetiketter kan printes på samme eller  
separate etiketprintere. Emballage-etiketterne kan valgfrit 
forsynes med GS1-stregkoder til brug til modtagelse og  
sporing hos modtagere.
 
Mange stærke features
•  Automatisk data-summering til total-etiket
•  Fuld sporbarhedsstyring
•  Frit-redigerbare etiketdesigns
•  Alle windows-fonte og udenlandske tegn
•  Kontrol med pakkevægt
•  Brugervenlig operatør-skærm (OI)
•  Hurtigt produktskift vha. stregkodescanner
•  Status-visning af pakkejob vha. progress-bar

Hurtig og effektiv operation
ScanPlant WPL gør det nemt at klare mærkning af produkterne. 
Opstart af en pakkeopgave gøres hurtigt ud fra produkt-, salgs- 
ordre- eller pakkenummer. Når produktet er valgt, vises alle 
relevante informationer på skærmen og operatøren kan pakke, 
registrere og printe etiketten.

Ordre- og pakkenummeret giver mulighed for at skabe  
varianter på samme produkt, som f.eks. skal mærkes med andet 
etiketdesign, pris eller stregkodetype. 

Som alternativ til indtastning af et nummer, kan operatøren 
benytte en stregkodescanner til hurtigt produktskift ved  
scanning af ID-stregkode. På samme måde kan sporbarheds-
data scannes og vises.

Såfremt vejeresultatet ligger uden for forud-fastsatte vægt-
grænser, advares operatøren. På skærmen vises en løbende  
log – her kan operatøren foretage evt. krediteringer. Det er 
også muligt at foretage justeringer af indholdet på en palle.
Operatøren kan tvangslukke en salgsordre, en karton eller en 
palle på et hvilket som helst tidspunkt.
Pakkes der til en salgsordre, vises der en progress-bar på skær-
men, så operatøren kan se, hvor langt pakning af ordren er.

Ordrer kan oprettes og tilpasses lokalt i ScanPlant, men kan 
også importeres fra et eksternt ordresystem. Her er der også 
være mulighed for automatisk print af forsendelses- og/eller 
sporbarhedsdokumenter.

Robust pakkeløsning 
ScanPlant WPL kan også anvendes på Scanvaegts pakkestation 
til vejning, pakning og mærkning med individuel vægt og  
vægt/pris i stregkode. Pakkestationen, der består af Scanvaegts 
robuste industrivægte, pt9000 industri-terminal og printer, 
kan også leveres som vandtæt løsning med rustfrit stålskab til 
printer til den hårde industri. 

 

 
Fuld sporbarhed (option)
WPL-systemet fås med option, så systemet automatisk 
registrerer, hvilke produktionsbathes der er brugt til et parti 
færdigvarer samt hvilke kunder der har modtaget varer fra det 
pågældende parti færdigvarer.
 



Markedsledende leverandør  
Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, producerer 
og forhandler vejesystemer, etiketteringsløsninger og inspektionsudstyr samt tilhørende IT-systemer 
og sporingsløsninger. 
Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hovedkontor beliggende i Århus, 
salgs- og servicenet i Danmark,  datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere 
i en række andre lande. 

Den komplette samarbejdspartner 
Service og support er vigtige faktorer i enhver fremstillingsvirksomhed og nøgleord for os. Derfor 
stiller vi omfattende  service- og support-ydelser i form af forebyggende vedligeholdelsesaftaler, 
uddannelse og instruktion, installation, reservedele, hotline support, software service og verifikation,  
til rådighed for vores kunder i hele landet.

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r æ
nd

rin
ge

r v
1 

/ 2
02

0.
08

Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Århus N  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500
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