Vektprogram
W8 Pro for bilvektanlegg

Rapporter
Integrasjoner
Bransjeløsninger

Scaleit W8 Pro programvare
Scaleit W8 Pro Vektprogram (tidl. V2K og R5) er nyeste
generasjon i vår programvare for bilvekter og tilhørende
vekter og tilbehør. W8 Pro dekker alt du behøver i et
komplett bilvektsystem og kan tilpasses ulike brukere
Scaleit har utviklet egen programvare i over 30 år og
brukes av kunder over hele Europa og USA.

Scaleit W8 Pro er utviklet i samarbeide med våre
kunder, basert på mange års erfaring fra det norske
vektmarkedet. Kontinuerlig utviklet siden 1987 ved
vår egen dataavdeling. Blant våre referanser finner
man alle Norges ledende bergverks- og miljøbedrifter.
Programmet passer for små og store kunder og kan
kjøres på alt fra enkeltstående PC-baserte anlegg til
servere ¨på konsernnivå med mange avdelinger.

Skreddersydd til forskjellige bransjer:
Programmet har en grunnplattform som ligger bak bransjetilpassede løsninger:
• Pukk, Grus og Asfalt med transportmodul
• Miljø og Gjenvinning med moduler for Farlig Avfall og Ordre
• Metall, Skrap og Sortering
• Korn og Mølle

Systemet kan tilkobles en rekke forskjellige vekter
•
•
•
•
•
•

Bilbrovekter
Pall- og Plattformvekter
Containervekter
Hjullastervekter
Båndvekter
Batchveiere, Tank- og Siloer

Komplett program som forenkler hverdagen
•
•
•
•

Integrasjon med ulike fakturasystem, utveksling av registerdata med ulike ERP-systemer
Integrasjon med en rekke ordrebehandlingssystemer, f.eks Unicon
Oppslag mot webportaler som f.eks Brønnøysund
Rapporter og statistikker:
I programmet ligger det et omfattende sett av standardrapporter.
Spesialtilpassede rapporter lages på forespørsel

Kompatibelt med alle indikatorer, vekter og systemer fra andre produsenter

Alt på et sted
Bilbrovekt
Rask og effektiv registrering av vekt på
kunde med vare, prosjekt, notat etc,
tilrettelagt for selvbetjening

Hjullastervekt
Veiinger fra hjullastervekt kan lastes
inn og kobles til kunde/vareregister

Containervekt
Holder orden på ulike
kontainere med ulikt innhold.

Programvaren gir deg full
oversikt over alle
transaksjoner, og styrer all
veiing, ut/inn kjøring,
dokumentasjon m.m.

Palle/plattformvekt
Hold oversikt over all veiedata
fra alle typer vekter

Styringssystem
W8 Pro kan tilkobles en rekke perifere
enheter
som
f.eks
bommer,
lyssignaler, stordisplays kameraovervåking m.m Fotodokumentasjon
av last, regnummer m.m. med både Service og support
live og stillbilder.. Ta bilde av lasten Scaleit er best på service og
support!
og legg ved som dokumentasjon.

Veiebildet
Vektregistrering gjøres i et oversiktlig og brukervennlig vindu som kan tilpasses hver enkelt brukers
ønsker og behov.

Kunderegister
• Kan synkes mot ERPsystem
• Hver kunde kan ha mange
leveringssteder

Vareregister
• Varene kan kategoriseres for
rapportering etc.
• Behandlingsformer
• Pris- og rabattstrukturer

Bilregister
• Bil og henger kan lagres hver for seg
• Flere faste taravekter pr. kjøretøy

Rapporter
• Standardrapporter
• Lage rapporter i
innebygd
rapportgenerator

ID-kort
• Sjåfør bruker ID-kort for selvbetjening på terminal
• Kortet er knyttet til en Bil-ID og kan programmeres
etter ønske. Kunde, Vare etc. kan låses eller
velges av sjåfør.

Omfattende funksjonalitet
Hvert register har en rekke nyttige funksjoner som gjør deg i stand til å skreddersy ditt system: Kunder, Varer
etc. kan settes opp med ulike parametere som gir omfattende statistikker og maskimal oversikt over driften.
Denne funksjonaliteten er utviklet i samarbeide med våre kunder gjennom mange år og er det som gjør at vi kan
si at W8 Pro er markedets mest komplette og brukervennlige vektsystem.

.

Webmodul
W8 Pro webmodul gir eksterne brukere (f,eks spesielle kunder) tilgang til rapportene som W8 Pro tilbyr. Kunden
får tilgang til egne data og kan kjøre søk og rapporter på disse. Rapportutvalget kan selvfølgelig tilpasses etter
ønske og behov.

Når det er ønskelig kan du lese rapporter fra vektanlegget på ditt hjemmekontor via Internett på samme måte.
Eksportfil til fakturering kan generes via den samme siden. Spesialtilpasninger kan bestilles når det gjelder
utforming og innhold.

Synkronisering av data
Med hjelp av SQL serveren som er motor i
systemet kan denne settes opp til å synkronisere
data fra forskjellige anlegg opp mot en sentral
database. Da vil all veiedata bli samlet sentralt
og man kan kjøre rapporter og datautveksling mot
ERP-systemer fra en sentral lokasjon.
Registerdata som biler, kunder, prosjekter, varer
og priser kan distribueres fra sentral server ut til
alle anleggene.

Integrasjon mot eksterne programmer
Scaleit W8 Pro kan integreres med ulike fakturasystem og ERP-løsninger. Veiedata og kundedata kan
utveksles mellom systemene på den måte man finne hensiktsmessig. F.eks kan kunderegister og
prislister administreres fra ERP eller vektsystem etter ønske. Kjøreordre fra f.eks Unicon leses inn og
kan fylles ut med veiedata fra sjåførterminal eller ekspedisjon.

Integrasjon mot hjullastervekter
Integrasjon mot hjullastervekter:
Veietransaksjoner fra en eller flere hjullastervekter
registreres direkte i W8 Pro Vektprogram.
En touchbasert TabletPC kobles til vekt og printer.
En express versjon av SQL Server er installer på
denne og den er synkronisert opp mot en sentral
database. Dette gir full tilgang til alle registerdata
fra sentral server, samt at alle veietransaksjoner
vil bli synkronisert opp for overføring og videre
behandling i ERP-system.

Veiebildet er tilpasset
touchskjem for enkel
bruk uten mus og
tastatur.

Vekt i skuffe og totalvekt
vises på skjermen
forløpende

Styringssystemer og tilbehør
Sjåførterminaler
Våre sjåførterminaler er robuste, driftssikre og enkle i bruk Sjåføren kan
selv registrere alle nødvendige opplysninger (kunde, prosjekt, vare etc.)
• Både PC-basert med touch-skjerm eller spesialdesign
• RFID-kort for rask og enkel registrering
• Kan leveres med thermisk printer og innfelt callingterminal
• Kan utstyres med vektindikator for «stand-alone» bruk
• Egnet for bruk i krevende miljø

BankAxept terminaler
Vi leverer BankAxept løsninger fra alle norske tjenesteleverandører
• Betalingsterminalen felles inn i terminalfronten
• Velg språk ved enkelt å trykke på ditt nasjonale flagg

ID-kort og rekvisita
•
•
•

Scaleit lagerfører alt av rekvisita til ditt vektanlegg.
RFID og/eller strekkode, preget med logo eller motiv etter ønske
Listepapir og fargebånd til printere og terminaler

Elektronisk signatur-pad
Kundesignatur registreres elektronisk og lagres sammen med
vekttransaksjonen

Kamera
Stillbilder og/eller film. Flere kamerabilder kan vises på en skjerm samtidig.
Bilder av l.eks last og reg.nummer lagres på veietransaksjonen

Styringsystemer og tilbehør
Lyssignaler
Automatisk trafikkstyring ved hjelp av lyssignaler.

Stordisplay
Vi tilbyr et stort utvalg av kundedisplays:
• Sifferstørrelse fra 45mm opp til 200mm
• Robust konstruksjon for bruk i alle slags klima

Veibommer for adkomstkontroll og trafikkregulering
Bomarmer i lengder opp til 9m, tilpasset bruk i røfft miljø. Automatisk
styring fra vektprogram og detektorer, manuell styring fra kontrollpanel.
Kan også fjernbetjenes fra mobiltelefon.

Bankterminal
Ulike betalingsterminaler kan tilkobles

Tablets
Med en mobil PC kan du ta vektprogrammet med deg opp i anlegget og
registrere og korrigere veiinger på stedet.
• Touch-skjerm
• Kamera for bilde-dokumentasjon
• Robust utførelse for krevende miljø

Styringssystemer og tilbehør
Mobil kontorkontainer
Praktisk fullt utstyrt kontorbrakke komplett
utstyrt med for eksempel vektsystem
bomstasjoner og sjåførterminal for
selvbetjening. Velegnet for kortvarige
prosjekter og som ekstra kontor ved behov
for flere inn- og utkjøringssteder.
Flyttes enkelt ved hjelp av truck,eller kran.
Bommer og sjåførterminal er innfelt i
containeren for god beskyttelse ved
håndtering og transport.
Leveres i to størrelser på 10 el. 20 fot og
bygges etter ønske. Flere enheter kan
bygges sammen.

Utrustes med f.eks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontor med PC og arbeidsbord
Bomsystem
Kamera
Sjåførterminal og vektdisplay
Førstehjelpsutstyr
Sykebåre
Oppholdsrom, seng etc.
Panelovner
Kjøkkenbenk
Toalett

Komplett system med
kontorbrakke, 18 m bilvekt og
programvare på vei til kunde.

Kontakt, service og support
Service og support
Vi har velkvalifiserte teknikere som bistår våre kunder over hele landet. I tillegg til vårt hovedkontor på
Skedsmokorset nord for Oslo har vi avdelinger i Tromsø, Ålesund og Stavanger

Kontakt oss:
Vi vil gjerne hjelpe til på alle typer prosjekter store eller små. Kontakt oss for en prat eller befaring for hjelp til en
kartlegging av hva vi kan gjøre for din bedrift.
Tlf: 952 90 100
support@scaleit.no
salg@scaleit.no

Scaleit AS
www.scaleit.no
post@scaleit.no

Hovedkontor:
Stavanger:
Ålesund:
Tromsø:

Vestvollveien 30 B, 2019 Skedsmokorset
Stråtveittunet 4, 4042 Hafrsfjord
Myrabakken Næringssenter 2, 6010 Ålesund
Ringveien 71 B, 9018 Tromsø

tlf: +47 64 83 67 50
tlf: +47 95 29 01 07
tlf: +47 70 15 40 90
tlf: +47 77 63 73 00

