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WinWeigh is een compleet weegbrug management systeem geschikt voor een
of meerdere weegbruggen (locaties) en een of meerdere gebruikers.
Administratieve gegevens zoals klant, transporteur, product en voertuig worden
opgeslagen in een relationele database waarin de gegevens gekoppeld zijn aan
het voertuig gewicht. WinWeigh ondersteunt weegprocessen uitgevoerd door
het bedieningspersoneel of door de chauffeur (zelfbediening). Vanwege het
unieke flexibele ontwerp kan WinWeigh worden toegepast in bijna elke
gewenste configuratie inclusief besturing van in- en uitgaand verkeer. Het biedt
de mogelijkheid van handbediende en automatische wegingen en beschikt over
een uitgebreide “driver” bibliotheek (indicators, badge readers, etc.). WinWeigh
functioneert volledig onafhankelijk van de toegepaste hardware en is
goedgekeurd door het NMI onder nummer TC5996.

Pfister Weegtechniek B.V. is in de Benelux de grootste leverancier van weegbruggen voor voertuigen en wagons of
beide, geschikt voor montage bovengronds of verdiept, in stalen uitvoering of met prefab beton elementen. Alle
weegbruggen worden standaard uitgerust met digitale krachtopnemers en met een gewichtsindicator of
alfanumerieke terminal naar keuze, desgewenst gekoppeld aan een PC-systeem en voorzien van ons WinWeigh
programma speciaal ontworpen voor gebruik met en rondom weegbruggen en ongetwijfeld het meest geavanceerde
systeem voor compleet weegbrug management dat thans op de markt beschikbaar is. Reeds meer dan 1000
gebruikers gingen u voor !



Standaard in WinWeigh-4:

Weegfuncties:

▼ Adres (Klant en Transporteur), Product en Product
Groep, Locatie (Herkomst en Bestemming)
▼ Contract (speciale prijs berekening voor Klant/Product
verhouding)
▼ Voertuig (met tarra), Badge
▼ Weging (Tarra, Bruto en Netto wegingen)

▼ Standaard weging, hand ingave, correctie weging,
deel weging
▼ Ondersteuning van meerdere weegbruggen, controle
van in/uitgaand verkeer (slagbomen, verkeerslichten)
▼ Diade DD1050 en DD2050 dialogen
▼ Zelfbediening van het weegproces
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Bij veel bestaande weegbrugapplicaties zijn wijzigingen in
scherm of afdruk lay-out niet mogelijk. Ook kunnen er geen
hardware componenten meer worden toegevoegd of
bestaande niet meer worden gewijzigd. Vaak bent u hiervoor
afhankelijk van externe software leveranciers (lange
levertijden, aanzienlijke kosten). WinWeigh-4 biedt u o.a. de
volgende programmeermogelijkheden:
▼ Toevoeging van tabellen en velden aan de bestaande
database
▼ Wijziging van scherm lay-out en toevoegen of verwijderen
van velden


▼ “Run scripts” wanneer velden of records worden
gewijzigd
▼ Start “process scripts” wanneer hardware items
veranderen (nulstellen weegbrug wanneer de voertuig
detectielus actief is)
▼ Creëren en wijzigen van rapporten
▼ Wijziging van de dialoog met een Diade terminal
▼ Toevoeging aan bestaande configuratie van hardware
zoals displays, digitale in/uitgangen, PDA, RFID lezers, etc.
▼ Import/export van gegevens naar ERP systemen van
derden zoals SAP
▼ Start jobs (scripts) op instelbare intervals of vaste tijd slots
▼ Meertalig voor eindgebruikers (Kernel is in Engelse taal)

WinWeigh-Integrate
een handige optie !
“WinWeigh-Integrate” is
een
“hardware-abstractionlayer” (HAL) die geplaatst kan
worden tussen de logistieke,
administratieve of financiële
software
van
derden
(software ontwikkelaars) en
de hardware die men hierop
wil
aansluiten
(indicator,
badge reader, Diade-terminal,
verkeerslichten, slagbomen,
etc.)

WinWeigh-4 is een 32-bits applicatie die draait onder Windows.
De gegevens kunnen worden opgeslagen onder MS SQL 20002012. WinWeigh-4 bestaat uit een basis module met
weegprogramma en rapport generator. Optionele modules zijn
o.a. badge dialoog, AMICE, BOOM/Minas, Steekproef, Datalink.


U kunt toegang verkrijgen tot uw
WinWeigh systeem vanuit elke
Internet browser (PC of PDA )
WinWeigh
applicaties
en
webklanten gebruiken dezelfde
database.
WinWeigh-4 kent een aantal licenties, te beginnen met de
basis versie voor 1 weegbrug en 1 gebruiker en verder uit
te breiden met extra licenties voor toevoeging van
weegbruggen, gebruikers, import/export gegevens, datalink
met server. Neem contact met ons op voor meer informatie
en de mogelijkheden voor uw toepassing.

WinWeigh………….alleen beperkt door uw eigen verbeelding !!
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