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Niezawodne oprogramowanie
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X-SCALE BELT

Oprogramowanie do wag taśmociągowych
X-Scale Belt
X-Scale Belt to program do obsługi ważeń na wagach
taśmociągowych.
Oprogramowanie umożliwia jednoczesną obsługę
wielu wag. Wyniki naważeń (liczniki) zapisywane są w
cyklu zmianowym wraz z przyporządkowanym do
danej zmiany materiałem/produktem. Zmiany
(przedziały czasowe) mogą być dowolnie
konfigurowalne. Oprogramowanie może pracować w
sieci lokalnej z dowolną liczbą stanowisk.

X-SCALE BELT
Obsługa dowolnej liczby wag taśmociągowych
Obsługa dowolnej liczby wag

Raporty

Program X-Scale Belt może jednocześnie
gromadzić pomiary z dowolnie wielu wag
przenośnikowych. Każda z wag może być innego
typu (inny miernik wagowy) oraz pracować w
innym trybie zmianowym.

Konfigurowalne przedziały czasowe
Program X-Scale Belt zlicza przepływającą przez
wagę masę w cyklach zmianowych. Zmiany te
(przedziały czasowe) można dowolnie
konfigurować.
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Lista ważeń
Zarejestrowane dane można przeglądać na liście
ważeń (z wykorzystaniem opcji sortowania po
czasie, wadze lub produkcie). Z listy ważeń można
bezpośrednio tworzyć raporty, przegladać stany
liczników wagowych oraz eksportować dane do
pliku txt lub csv. Istnieje również możliwość edycji
wykonanych ważeń.

Program posiada kreator raportów, za pomocą którego
możliwe jest przygotowanie raportów sumarycznych i
szczegółowych z podziałem na wagi, zmiany, produkty.
Wyniki raportu mogą zostać eksportowane do pliku w
formacie pdf lub MS Excel.

Praca w sieci
Program X-Scale Belt przystosowany jest do pracy
w sieci z dowolną liczbą stanowisk.

FUNKCJE PROGRAMU
Lista funkcji programu X-Scale Belt

X-Scale Belt
Połączenie z dowolną ilością mierników wagowych w tym samym czasie
Lista ważeń
Wyszukiwarka ważeń
Edycja danych przypisanych do ważenia
Podgląd historii zmian danego ważenia
Eksport odczytów licznika głównego do pliku txt i csv
Eksport listy ważeń do pliku w formacie MS Excel (bez potrzeby instalowania programu MS Excel)
Generator raportów
Eksport danych z raportu do formatu PDF, RTF, CSV, JPEG, Excel
Praca w sieci
Lista liczników
Ważenie w trybie zmianowym
Dowolnie konfigurowalne przedziały czasowe (zmiany)
Praca w sieci z serwerem Firebird SQL
Narzędzie "ConfTrick" do wykonywania kopii bazy danych oraz plików konfiguracyjnych
(Narzędzie służy do przenoszenia wszystkich danych programu pomiędzy komputerami)
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania)
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Wersje językowe:
polska
angielska

Legenda:
funkcja jest dostępna

Więcej informacji na www.gs-software.pl
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