Vážení pomocí terminálu s dotykovým monitorem



Terminál s dotykovým monitorem slouží k pořízení dat (vážení). Obsluha terminálu je
podobná moderním bankomatům s dotykovou obrazovkou.
Program je určen jako nadstavba k programu Vážní hospodářství. Lze kombinovat vážení
pomocí bezobslužného terminálu i vážení s obsluhou.

Příklad instalace v Energetickém
centru Jindřichův Hradec
Panel je osazen displejem váhy,
čtečkou čipových karet, LCD
monitorem s dotykovou
obrazovkou, a tiskárnou.

Základní obrazovka terminálu je rozdělena na 3 části




Zelený panel - údaje o váze a zadávaných údajích
Šedozelený panel - klávesnice
Panel s uživatelsky volenou barvou (doporučujeme odstín červené) - určený pro komunikaci
se zákazníkem. V tomto panelu se vyplňují požadované údaje.

Údaje, které obsluha (řidič) zadává, je možné nastavit při konfiguraci. Snímek zobrazuje variantu s
rozšířeným vyplňováním údajů.
Kromě standardních údajů – SPZ, jméno řidiče, partner a zboží, řidič může zadávat i Pohyb (Příjemka
paliva, Výdejka zboží, Příjem zboží,.. ), sklad a další upřesnění dodávky - číslo stohu, typ balíků,
počet balíků, způsob nakládky.
Tlačítko Dokončit – zadané údaje jsou kompletní slouží k rychlému zápisu dokladu (přeskočení
obrazovek, které jsou určeny jako nepovinné).

Příklad vážení: Řidič Vomáčka má čip č. 29xxxxxx, autem SPZ 1BE 4014 přiváží od firmy Copy
centrum dřevěné obaly.

Řidič vloží čip před čtečku. Auto se zváží plné a zobrazí se seznam SPZ, se kterými vlastník čipové
karty jezdí

Řidič vybere dotykem SPZ 1BE 4014.

Zobrazí se panel pro výběr dodavatele.

Pokud je dodavatelů v seznamu hodně, zadá řidič několik znaků z názvu firmy (zde např. centru) a
zobrazí se jen firmy, které mají v názvu znaky centru.

Řidič vybere dotykem firmu Copy centrum

Zobrazí se panel pro výběr zboží.

1. Řidič dotykem vybere dřevěný obal.
2. Program se optá, zda jsou zadané údaje správné. Pokud řidič odpoví ANO - doklad bude
uložen s váhou na příjezdu a vyplněnými údaji. Řidič odjíždí skládat zboží.

Po složení nákladu přijede řidič na váhu a vloží čip před čtečku.
Auto se zváží na odjezdu a řidiči nabídne zapsat poznámku k vážení, nebo opravit zadané údaje.

Po stisknutí tlačítka Pokračovat se doklad uloží a vytiskne.
Tlačítkem Zpět může obsluha opravit zboží, partnera,…
Způsob tisku a obsah tiskové předlohy se dá měnit pomocí generátoru sestav.
Je možné nastavit různé měrné jednotky a program provádí přepočty. Zde např. váha váží v tunách a
výsledná váha dřeva je v kg,… Pro zboží písek může být výsledek v tunách,….
Data zapsaná do terminálu jsou on-line k dispozici ve standardní verzi programu Vážní hospodářství.
Bližší informace k obsahu a možnostem programu Vážní hospodářství naleznete na
www.prochazkasoftware.cz

Program je široce konfigurovatelný, lze určit co bude zákazník (řidič) vyplňovat. V tomto případě je
zvoleno vyplňování vlhkosti balíků a upřesnění místa dodávky (dodavatelské střediska, číslo
stavby,…)…

Identifikace řidiče může být pomocí čipové karty – lze zvolit vazbu



Čip – SPZ
Čip - jméno řidiče (libovolný počet SPZ)

Čipová karta může obsahovat i další údaje, např. firmu, zboží, sklad,… Tyto údaje potom řidič nemusí
vyplňovat do terminálu, může být ale povoleno je opravit.
Program se stále rozšiřuje a do programu jsou doplňovány další možnosti a varianty vážení dle
požadavků uživatelů. Dotazy na obsah a možnosti programu pište na email
info@prochazkasoftware.cz

