
Full mobilitet og  
rask ekspedisjon  

ScanX.NET ScanMobile 

ScanMobile er en ny nettskybasert programvareløsning under ScanPortal til oppretting og redigering av 
kunders og transportør veieresultater – på egen smarttelefon og eget nettbrett. Løsningen kan brukes  
av både operatøren på plassen og for sjåføren i lastebilen.

100 % MOBILITET

FULLT OVERBLIKK

ENKEL BETJENING



Rask, liketil og enkel registrering 
ScanMobile er en ny nettskybasert modul som forenkler 
registreringsoppgaven ved inn- og utveiing av alle typer 
materialer.
Det skjer raskt og enkelt på smarttelefonen og nettbrettet, 
noe som sparer mye arbeidstid og gir stor bevegelsesfrihet.

ScanMobile er et effektivt verktøy for operatøren på plassen til 
registrering, oppretting og redigering på mobil og nettbrett.
Programvaremodulen kjører under Scanvaegts nettskysystem – 
ScanPortal – som gir direkte tilgang til data i ScanX.NET-systemet, 
uansett hvor man befinner seg.

Modulen støtter både engangsveiinger og dobbeltveiinger. Via 
ScanPortal kan man koble en bilvekt til ScanMobile slik at veie- 
resultatene overføres direkte fra vekten til registreringen.
I forbindelse med veiing på bilvekt sjekker ScanMobile også om 
det er ro på vekten – det forhindrer unøyaktige veieresultater.

Full mobilitet for personalet
Da ScanMobile kjører på smarttelefon og nettbrett, kan systemet 
brukes hvor som helst. Alle data lagres i ScanX.NET. Det gjør 
ScanMobile til en 100 % mobil løsning med fri bevegelighet for 
personalet.

Full styring og effektiv ekspedisjon
ScanMobile er et komplett system med enkle funksjoner der  
operatøren kan løse alle oppgaver med:

•  Oppretting av ny registrering

•  Redigering av en ikke-avsluttet registrering – f.eks. endre  
    varenummer

•  Overføring av veieresultat fra tilkoblet vekt

•  Manuell inntasting av veieresultat

•  Oppretting av midlertidig tara/tomvekt – den nullstilles  
   automatisk én gang i døgnet

•  Avslutning av registrering

•  Utskrift av veieseddel på tilkoblet skriver 
 
Direkte tilgang til Delivery Inspection 
ScanMobile har snarveistast til modulen Delivery Inspection, 
som benyttes til obligatorisk mottakskontroll med inspeksjon av 
materialet. Det betyr at operatøren i ScanMobile kan se avsluttede 
registreringer i Delivery Inspection og registrere ev. avvik samt 
omklassifisering – raskt og effektivt.

Fordeler for plassoperatøren
Med ScanMobile kan plassoperatøren på smarttelefonen og 
nettbrettet registrere veieresultater, opprette nye brukere, låse 
taravekt, redigere data og få det store overblikket over plassen.

Enkel betjening
ScanMobile har en enkel, lettforståelig brukerflate med logisk 
design, rullegardinlister med forvalg og effektiv arbeidsflyt. Det 
gjør det lett for operatøren å opprette nye brukere og registrere 
avdeling, kjøretøy og vare(r) samt avtale, levering, kunde,  
rekvisisjonsnummer, anlegg, transportør og kommentar.

Veieresultatet tilknyttes enkelt til en registrering ved enten å taste 
det inn manuelt eller overføre det fra en tilkoblet vekt.

Skjermbildet i ScanMobile kan tilpasses individuelt så bare de  
relevante datafeltene for operatøren vises – det forenkler overblik-
ket og gir enkel betjening.

 
 

Fordeler for sjåføren
Modulen gir likedan sjåføren nye tidsbesparende fordeler – han 
kan f.eks. innregistrere seg i ScanMobile på sin egen smarttelefon 
så han ikke trenger å foreta registreringen på en ekstern veie- 
terminal, noe som sparer tid.

I ScanMobile kan bilens tara/tomvekt «låses» for en dag. Det betyr 
at sjåføren bare skal veie inn bilens tomvekt én gang – deretter 
kan han kjøre resten av dagen uten å skulle veie inn den tomme 
bilen hver gang. Det gir også en vesentlig tidsbesparelse og rask 
ekspedisjon.

Ved pålogging har sjåføren en oversikt som viser alle hans egne  
ferdige veiinger slik at han alltid har et komplett overblikk.  
Oversikten gir også en digital kvittering for veiingene. 

Sjåføren kan også «gjenbruke» data i historikken ved bare å krysse 
av i en boks. Så trenger han ikke å taste inn data når han kjører med 
samme materiale.

 

EFFEKTIV ARBEIDSFLYT

KORREKT REGISTRERING

FLEKSIBELT OPPSETT

Fordeler
•  Sikkerhet for korrekt registrering

•  100 % mobilitet – oppgaven kan løses hvor som helst og når  
    som helst

•  Effektivisering av arbeidsflyt og dataregistrering

•  Fullt overblikk over alle biler inne på plassen og sentral support

Systemkrav 
•  Smarttelefon eller nettbrett med en moderne nettleser som f.eks.  
    iOS eller Android, som kjører Safari eller Chrome 

•  ScanX.NET 2.4 

•  Extension.ScanPortal 2.4 

•  ScanPortal-oppsett 

•  ScanPortal brukeravtale

ScanMobile-systemet kan kjøres på både smarttelefon og nettbrett  
– og man kan benytte egne enheter.



Scanvaegt Systems er blant bransjens mest erfarne leverandører av 
løsninger til veiing, registrering, rapportering og kontroll. Kundene 
er private så vel som offentlige bedrifter innenfor miljø- og energi- 
sektoren, gjenvinningsindustrien, byggebransjen samt forbren-
nings- og sorteringsanlegg m.m. 

Vi utvikler, produserer og forhandler skalerbare bilvektløsninger 
som kan tilpasses enhver bransje og ethvert formål. Ut over pro-
gramvare og bilvekt kan løsningen omfatte terminaler, bomanlegg 
og trafikkstyring, video-overvåkingsutstyr samt nummerplate- 
gjenkjenning og inspeksjonssystemer. Det gir en unik mulighet 
for å skalere fra noen enkeltstående anlegg til mer komplekse 
entrepriseløsninger.

Scanvaegt Systems A/S er en danskeid bedrift, etablert i 1932, med 
ca. 200 medarbeidere og hovedkontor i Århus, Danmark, datter-
selskaper med salgs- og servicenett i i Norge, Sverige og Tyskland 
samt forhandlere i en rekke andre land.

ScanCare Service Partner
Service og support er viktige faktorer i enhver fremstillingsbedrift 
og nøkkelord for oss. Derfor stiller vi omfattende service og sup-
portytelser i form av forebyggende vedlikeholdsavtaler, utdanning 
og instruksjon, installasjon, reservedeler, hotline support, program- 
vareservice og verifikasjon til rådighet for kundene våre i hele 
landet.
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Markedsledende  
leverandør

Scanvaegt Systems AS  •  Skjærvaveien 36  •  N-1466 STRØMMEN  •  Norway  •  T: +47 9664 6700  •  post@scanvaegt.no  
www.scanvaegt.no


