
Automatisk, effektiv  
identifikation

Scanvaegt LPR - License Plate Recognition

License Plate Recognition identificerer automatisk bilen ved at læse nummerpladen vha. video-kamera,  
og overfører data til ScanX.NET, hvor kundens oplysninger hentes frem. Det sker hurtigt og nemt – og 
forhindrer samtidig brug af forkerte kort og registrering af forkerte kunde-oplysninger. 

NEM  
REGISTRERING

HURTIG EKSPEDITION

KORREKTE DATA



LPR systemet erstatter den lidt besværlige proces med  
identifikation af bilen. Funktionen gør identifikation nemmere 
og hurtigere – og forhindrer samtidig evt. brug af forkerte kort 
og registrering af forkerte kundeoplysninger. 

Enkelt, hurtig registreringsproces
Når bilen kører ind på brovægten, starter LPR-kameraet automatisk 
med at scanne nummerpladen på ca. på 6 meters afstand. Såfremt 
nummerpladen genkendes, vises nummeret på brovægtsterminalen.
Nu kan chaufføren blot trykke på det viste nummerpladenr. for at 
bekræfte - eller bruge et kort som normalt.

Hvis en nummerplade genkendes af kameraet, gemmes nummer- 
pladenr. og billede i hukommelsen til fremtidig brug og opbevares 
 i databasen sammen med registreringen til f.eks. rapporter. Det 
gælder også, hvis registreringen er foretaget ved, at chaufføreren har  
scannet sit kort.

Billedet af nummerpladen kan også ses direkte i ScanX.NET via  
registreringsarkivet.  

Det identificerede nummerpladenr. kan bruges til at starte en  
vejning –  en 1. eller 2. vejning. 

Skarp aflæsning
Video-kameraet har IR-lys indbygget og monteres på VT200  
terminalens stolpe, hvilket giver en optimal læsevinkel på 19° ved  
6 meters afstand. Det sikrer korrekt aflæsning af nummerpladen i 99% 
af alle tilfælde – også selvom der er mørkt, om nummerpladen er 
snavset eller der er uvejr. 

Systemkrav
•  ScanX.NET 2.4
•  VT100 / VT200 terminaler
•  Scanvaegt-godkendt LPR-kamera
•  Godt oplyst nummerplade
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License Plate Recognition Systemet identificerer automatisk og hurtigt lastbilen ved aflæsning af nummerpladen vha. 
video-kamera og overfører data til ScanX.NET, hvor kundens øvrige oplysninger hentes frem. 

LPR System


