
Fuld mobilitet og  
hurtig ekspedition  

ScanX.NET ScanMobile 

ScanMobile er en ny cloud-baseret software-løsning under ScanPortal til oprettelse og redigering af 
vejninger for kunder og transportører – på egen smartphone og tablet. Løsningen kan anvendes af både 
operatøren på pladsen og for chaufføren i lastbilen.

100% MOBILITET

TOTALT OVERBLIK

NEM BETJENING

  



Hurtig, nem og enkel registrering 
ScanMobile er et nyt cloud-baseret modul, der forenkler 
registreringsopgaven ved ind- og udvejning af alle typer 
materialer. 
Det sker hurtigt og enkelt på mobil og tablet, hvilket sparer 
meget arbejdstid og giver stor bevægelsesfrihed. 

ScanMobile er et effektivt værktøj for operatøren på pladsen  
til registrering, oprettelse og redigering på mobil og tablet.  
Software-modulet kører under Scanvaegts cloud system –  
ScanPortal – som giver direkte adgang til data i ScanX.NET-
systemet, uanset hvor man befinder sig.

Modulet understøtter både engangsvejninger og dobbeltvej-
ninger. Via ScanPortal kan der tilkobles en brovægt til ScanMobile, 
så vejeresultater overføres direkte fra vægten til registreringen. 
I forbindelse med vejning på brovægt checker ScanMobile også, 
om der er ro på vægten – det forhindrer upræcise vejeresultater

Fuld mobillitet for personale
Da ScanMobile kører på en smartphone og tablet, kan systemet 
anvendes hvorsomhelst. Alle data gemmes i ScanX.NET. Det gør 
ScanMobile til en 100% mobil løsning med fri bevægelighed for 
personalet.

Total styring og effektiv ekspedition 
ScanMobile er et komplet system med enkle funktioner,  
hvor operatøren kan løse alle opgaver med:

•  Oprettelse af ny registrering 

•  Redigering af en ikke-afsluttet registrering – f.eks. ændre artikelnr.

•  Overførsel af vejeresultat fra tilkoblet vægt

•  Manuel indtastning af vejeresultat

•  Oprettelse af midlertidig tara/tomvægt – den nulstilles aut. en  
    gang i døgnet

•  Afslutning af registrering

•  Print af vejeseddel på tilkoblet printer 
 
Direkte adgang til Delivery Inspection 
ScanMobile har genvejstast til modulet Delivery Inspection, der 
anvendes til obligatorisk modtagekontrol med inspektion af 
affald. Det betyder, at operatøren i ScanMobile kan se afsluttede 
registreringer i Delivery Inspection og registrere evt. afvigelser samt 
omklassificering – hurtigt og effektivt. 

Fordele for pladsoperatøren
Med ScanMobile kan pladsoperatøren på sin smartphone og tablet  
registrere vejeresultater, oprette nye brugere, låse taravægt,  
redigere data og få det store overblik over pladsen.

Nem betjening
ScanMobile har en enkel, letforståelig brugerflade med logisk 
design, dropdowns med forvalg og effektiv workflow. Det gør det 
let for operatøren at oprette nye brugere og registrere afdeling, 
køretøj og artikel samt aftale, levering, kunde, rekvisitionsnummer, 
anlæg, transportør og kommentar. 

Vejeresultatet tilknyttes nemt til en registrering ved enten at  
indtaste det manuelt eller overføre det fra en tilkoblet vægt.

Skærmbilledet i ScanMobile kan tilpasses individuelt, så der kun 
vises de relevante data-felter for operatøren – det forenkler  
overblikket og giver nem betjening.

 
 

Fordele for chaufføren
Modulet giver ligeledes chaufføren nye tidsbesparende fordele – 
han kan f.eks. indregistrere sig i ScanMobile på sin egen smarthone, 
så han ikke behøver at skulle foretage registreringen på en ekstern 
vejeterminal, hvilket sparer tid. 

I ScanMobile kan bilens tara/tomvægt ”låses” for en dag. Det 
betyder, at chaufføren blot skal indveje bilens tomvægt én gang – 
derefter kan han køre resten af dagen uden at skulle indveje den 
tomme bil hver gang. Det giver også en væsentligt tidsbesparelse 
og hurtig ekspedtion.

Under sit login har chaufføren en oversigt, der viser alle hans egne 
færdige vejninger, så han altid har et komplet overblik. Oversigten 
udgør også en digital kvittering for vejningerne.
Chaufføren kan også ”gen-anvende” data i historikken ved blot at 
sætte et flueben. Så behøver han ikke at ikke indtaste data, når han 
kører med samme materiale.

 

EFFEKTIV WORKFLOW

KORREKT REGISTRERING

FLEKSIBELT SETUP

Fordele
•  Sikkerhed for korrekt registrering 

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

•  Effektivisering af workflow og dataregistrering

•  Totalt overblik over alle biler inde på pladsen og central support

Systemkrav 
•  Smartphone eller tablet, der kører en moderne  
    browser såsom iOS eller Android, der kører Safari eller Chrome

•  ScanX.NET 2.4

•  Extension.ScanPortal 2.4

•  ScanPortal-opsætning

•  ScanPortal Brugeraftale

ScanMobile-systemet kan køres på både smartphone og tablet  
– og man kan anvende egne devices.



Scanvaegt Systems hører til blandt branchens mest erfarne 
leverandører af løsninger til vejning, registrering, rapportering og 
kontrol. Kunderne tæller såvel private som offentlige virksom- 
heder indenfor miljø- og energisektoren, genindvindingsindustrien, 
entreprenørbranchen samt forbrændings- og sorteringsanlæg m.fl. 

Vi udvikler, producerer og forhandler skalerbare brovægtsløsninger, 
der kan tilpasses enhver branche og ethvert formål. Ud over  
software og brovægt kan løsningen omfatte terminaler, bomanlæg 
og trafikstyring, overvågningsudstyr samt nummerplade- 
genkendelse og inspektionssystemer. Det giver en unik mulighed 
for at skalere fra enkelte stand-alone anlæg til mere komplekse 
entrepriseløsninger. 

Scanvaegt Systems A/S er en danskejet virksomhed, etableret i 
1932, som 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. 
 

ScanCare Service Partner
Service og support er vigtige faktorer i enhver virksomhed 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.
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Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Århus N  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500
scanvaegt.dk

Markedsledende  
leverandør


