
Automatisk, effektiv 
identifikation

Scanvaegt LPR - License Plate Recognition

License Plate Recognition identifierar automatiskt bilen genom att läsa av registreringsskylten via en 
videokamera. Därefter skickas uppgifterna till ScanX.NET, där information om kunden hämtas. Det sker snabbt 
och enkelt – och förhindrar samtidigt att fel kort används och att fel kunduppgifter registreras.
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LPR-systemet ersätter den ganska krångliga processen med att 
identifiera bilen. Funktionen gör identifieringen både snabbare 
och enklare – och förhindrar samtidigt eventuell användning av 
fel kort och registrering av fel kunduppgifter. 

Enkel och snabb registreringsprocess
När bilen kör in på vågen startar LPR-kameran automatiskt med att 
skanna registreringsskylten på ca 6 meters avstånd. När skylten har 
upptäckts visas registreringsnumret på vågterminalen.
Nu kan chauffören helt enkelt trycka på det visade registreringsnumret 
för att bekräfta – eller använda ett kort som vanligt.

Om en registreringsskylt upptäcks av kameran, så sparas numret och 
bilden i databasen tillsammans med registreringen för framtida bruk 
och exempelvis rapporter. Det gäller även om registreringen har gjorts 
genom att chauffören har skannat sitt kort.

Bilden av registreringsskylten ses även direkt i ScanX.NET via  
registreringsarkivet.

Det identifierade registreringsnumret kan användas till att starta en 
vägning – antingen en första eller andra vägning. 

Exakt avläsning 
Videokameran har inbyggt IR-ljus och monteras på VT200-terminalens 
stolpe, vilket ger en optimal läsvinkel på 19° på 6 meters avstånd. Det 
garanterar en korrekt avläsning av registreringsskylten i 99 % av fallen 
– även om det är mörkt, dåligt väder eller om registreringsskylten är 
smutsig. 

Systemkrav
•  ScanX.NET 2.4
•  VT100 / VT200 terminaler
•  Scanvaegt-godkänd LPR-kamera
•  Bra upplyst registreringsskylt

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. 
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