
Kund-åtkomst till 
egna data  

ScanX.NET ScanReports

ONLINE ÅTKOMST
HÖG SÄKERHET

ENKEL  
ANVÄNDNING

Med ScanReports kan du ge dina kunder åtkomst till sin egen data i ScanX.NET, där de kan se,
ladda ned och skriva ut egna registreringar via dator, surfplatta eller smartphone.



ScanReports-modulen ger dina kunder åtkomst till att hämta sina vägningsdata själva från ditt  
ScanX.NETsystem. Det gör det lätt för dina kunder att hämta data och ger dem – och dig - en stor 
tidsbesparing, när de ska skicka statistik och fakturor till sina egna kunder.

Låt dina kunder själva se, skriva ut  
och ladda ned egna registreringar  
från ScanX.NET

Lätt och säker åtkomst 
ScanReports är en molnbaserad modul som körs under  
Scanvaegts ScanPortal-lösning.

Här kontrollerar du alla åtkomsträttigheter och kan anpassa  
vad dina kunder ska ha åtkomst till. Kunderna kan därefter själv 
logga in och skriva ut rapporter och statistik för egna  
vägningar.

Det betyder att den enskilde kunden kan se de vägningar som 
har registrerats på honom samt följa sina egna bilars registre-
ringar på  ScanX.NET-systemet.

Det är den enskilda anläggningen som bestämmer vilka data 
som den enskilde kunden ska få åtkomst till. Kunden kan  
endast se sina egna vägningsdata, precis som att andra inte har 
åtkomst till den aktuella kundens registreringar.

Flexibel användning
ScanReports kan även användas till liknande uppgifter, men i 
andra situationer.

Det kan vara på en anläggning som har externa användare eller 
många administrativa användare, som alla behöver ha tillgång 
till datautdrag. 

 

Enkel, snabb drift
Det är snabbt och enkelt för dina kunder att skapa  
datalistor med deras utvalda registreringar. 

På ScanReports-skärmen ställs de önskade sökkriterierna in, 
varefter man trycker på sök-knappen – nu skapas data till 
utdraget. 

Datautdraget kan anpassas genom att välja de kolumner som 
man vill ska visas i rapporten.

Det är också möjligt att anpassa de data/kolumner som man 
vill ha med i utdraget. Detta görs genom att kryssa för de 
aktuella dataparametrarna. För varje parameter kan man ändra 
sortering med pil upp/ned.

Om man vill skriva ut datautdraget eller spara det som en pdf-
fil, trycker man på knappen Skriv-ut. Om utdraget i stället ska 
exporteras till en Excel-fil, trycker man på Exportera-knappen.

ScanReports kommer automatiskt ihåg de enskilda  
sökkriterierna för varje användare (via webbläsarkakor). 
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Marknadsledande leverantör
Scanvaegt Systems är Skandinaviens ledande aktör inom vägning och registrering. Sedan starten
1932 har vi byggt upp en lång erfarenhet och tradition inom vägning och tillhörande utrustning
som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Vi utvecklar, producerar och marknadsför vågsystem,
etiketteringslösningar och utrustning för inspektion samt tillhörande IT system.
Scanvaegt Systems har ca. 200 anställda och har egna bolag i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland 
och Polen samt agenter i ett antal andra länder.

Den kompletta sammarbetspartnern
Service och support är viktiga faktorer i alla verksamheter och därför är detta nyckelord för oss.
Vi erbjuder därför omfattande service och support möjligheter i form av nstallation, support,
förebyggande service, verifiering och återkommande kontroll, samt utbildning, projektledning och
konsultarbete för våra kunder i hela Sverige.

Scanvaegt Systems AB  •  Varlabergsvägen 16   •  S-434 39 Kungsbacka   •  Sverige  •  service@scanvaegt.se  •  Tel: 040-405000
scanvaegt.se


