FUNKCJE PROGRAMU X-SCALE
Funkcje programu X-scale

Ilość mierników wagowych obsługiwanych w tym samym czasie przez program
Podstawowy tryb ważenia umożliwiający podanie danych kontrahenta, nazwy
produktu oraz notatki
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dane trybu
podstawowego oraz dodatkowe dwa pola słownikowe i pola informacyjne
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dowolną ilość
danych (pól słownikowych i pól informacyjnych)
Możliwość tworzenia słowników danych wykorzystywanych podczas ważenia
Możliwość budowy dowolnej struktury danych
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania)
Obsługa użytkowników programu
Obsługa uprawnień użytkowników
Praca w sieci
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość
wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia
Ważenie z funkcją zliczania elementów
Połączenie z miernikiem wagowym za pomocą RS232 oraz TCP/IP
(w zależności od modelu)
Możliwość podawania wartości tary na oknie ważenia
Funkcja tarowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)
Funkcja zerowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag)
Funkcja obsługi pamięci alibi (tylko dla wybranych modeli wag)
Możliwość wykonania ważeń w seriach (seryjne ważenia)
Możliwość wykonywania ważeń w trybie „PRINT” (tylko dla wybranych modeli wag)
Możliwość zmiany typu ważenia dla danej wagi na oknie ważenia
Wyszukiwarki przyrostowe dla słowników danych na oknie ważenia
Możliwość dodawania danych do słowników z poziomu okna ważenia
Możliwość zarządzania danymi słownikowymi (dodawanie, usuwanie, edycja)
Dostęp do okna listy ważeń
Podgląd szczegółów danego ważenia na oknie listy ważeń
Możliwość edycji ważenia z poziomu okna listy ważeń
Podgląd kwitu ważenia na oknie listy ważeń
Eksport kwitu ważenia do formatu pdf, rtf, jpeg
Możliwość usuwania ważeń na oknie listy ważeń
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Podgląd historii zmian danego ważenia na oknie listy ważeń
Podgląd zdjęć z danego ważenia na oknie listy ważeń
Przedstawienie wykonanych ważeń w postaci tabelarycznej oraz na wykresie
Eksport listy ważeń do formatu: txt, csv
Eksport listy ważeń do formatu MS Excel
Zapis wykresu do formatu „bmp”
Funkcja przybliżania i oddalania obszaru wykresu
Funkcja dopasowywania obszaru wykresu
Wyszukiwarka ważeń na oknie listy ważeń
Możliwość filtrowania i sortowania elementów w tabelach
Funkcja automatycznego drukowania kwitu po zakończonym ważeniu
Wydruki w trybie graficznym i tekstowym
Możliwość drukowania logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym)
Dwa tryby druku kwitu ważenia (automatyczny i na życzenie operatora wagi)
Narzędzie do zmiany wyglądu kwitów wagowych
Możliwość wydruku zdjęcia na kwicie ważenia
Kreator raportów
Eksport raportów do formatów: pdf, rtf, jpeg, xls
Zapis szablonów raportów
Funkcja zmiany nazwy oraz usuwania szablonów raportów
Okno zarządzania seriami pomiarów
Automatyczne otwieranie okna podglądu kamer podczas otwarcia okna ważenia
Praca w trybie pełnoekranowym
Możliwość ustawienia separatora danych w eksportowanych plikach
w formacie txt i csv
Narzędzie do archiwizowania bazy danych oraz przenoszenia konfiguracji
na inny komputer
Możliwość ustawienia numeracji kwitów wagowych
Funkcja zamykania aplikacji chroniona hasłem
Funkcja minimalizacji aplikacji chroniona hasłem
Konsola SQL
Możliwość utworzenia tylko jednego zestawu danych licencyjnych
Możliwość utworzenia dowolnie wielu zestawów danych licencyjnych
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Możliwość zmiany wymiarów elementów na oknie ważenia
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla wyświetlanych wartości na oknie ważenia
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla jednostki masy na oknie ważenia
Wersja językowa: polska
Wersja językowa: angielska
Wersja językowa: niemiecka
Wersja językowa: hiszpańska
Wersja językowa: rumuńska

Minimalne wymagania systemowe:
Intel Pentium III lub odpowiednik
512 MB RAM lub więcej
50 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym
Napęd CD ROM lub DVD ROM
Jeden wolny port USB (licencja na podstawie sprzętowego klucza USB)
Monitor SVGA lub w wyższej rozdzielczości
Microsoft Windows 2000 lub nowszy (32 oraz 64 bit)

Legenda:
funkcja jest dostępna

Pełna lista funkcji dostępna
na stronie www.gs-software.pl

PREMIUM PLUS

