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1. Allmänt

CLIENT data överföring och rapporteringsprogramvara är enkel och 
effektiv programvara som kan användas med åtta olika vågsystem just 
nu. Tydlig menyn påskyndar överföringen av information och  
informationsbehandling. Du kan enkelt skapa läsbara rapporter som 
kan användas att underlätta fakturering och interna verksamheten i 
företaget

Med CLIENT data överföring och rapporteringsprogramvara  
kan du enkelt underhålla kund- och produktinformation och 
uppdatera enkelt till andra PC's.

Exakt, utskrivbara rapporter kan skapas snabbt och detta kommer att 
påskynda fakturering. Information som saknas kan lätt fixas. 
Du kan också exportera data till MS Excel för mer specifika 
rapporter.

Fördelar:
• Ingen vågningetiketter som saknas
• Alla kvittonummer visas och du behöver inte söka för försvunnen 

kvitton
• Programvara kan installeras på flera PC's -  du betalar endast för 

server- och dataöverföringsavgift per vågsystem.
• Du kan korrigera ogiltiga rader i viktrapportering och uppdatera 

informationen till datorer som använder samma 
användarinformation.

• Användarrättigheter kan begränsas till en tredje part,
tex. följande:
Entreprenörens kan ge tillstånd till en huvudentreprenör för exempel 
till vågning data om specifika lastningplats, och endast denna 
lastning information överförs för huvudentreprenör men
ingenting annat

• Detta lindrar och automatiserar entreprenörer skyldighet att 
rapportera till huvudentreprenör.

• Vår senanaste modem informerar sin GPS läge och denna funktion 
blit senare en del av CLIENT programvara. Just nu, kan vi manuelt 
lokalisera fordonet, tex. om det saknas. 



2. Inställningar

2.1  Allmänna inställningar

I allmänna inställningar kan du ange användarnamn, lösenord och annan  
eventuell information som fordonets namn och lastningplats. Härifrån 
kan du också hitta språkinställningarna (finska, engelska, svenska, 
norska, tyska).  



2.2 Kolumner i rapporten

Inställningar sida: Rapportkolumnerna - här kan du välja allt du vill 
visa i rapporten. När du använder Spara-knappen, kommer du in 
till Fil-sidan.



3. Fil

3.1 Händelselogg

I Fil-sidan kan du uppdatera data genom att trycka på Ladda ner
information manuellt från Servern-knappen. Då får du händelseloggen.



3.2 Rapportering

På rapport-sida, kan du välja antingen du vill att rapporten innehåller 
alla produkter/klienter och till exempel laddar platser. Eller du kan bara   
skapa en rapport om en kund på angiven tidslinje. Efter ditt val, tryck 
på Skapa rapport.



4. Rapport

4.1 Rader för viktrapportering

Exempel på produkter som har leverat till en kund, Jorkbrukare Ericsson på en särskilda tidslinje.

Om du vill raportera om alla händelser, välj ALLA i referens avsnitt och ta 
bort X från filter om produkt/kund. Detaljerat information om jobbet kan  
hittas i viktrader. Du kan också exportera data till MS Excel för mer 
specifika rapporter eller du kan skriva rapporten ut.



4.2 Produktöversikter

Produktöversikter avsnitt visar hur mycket en speciell produkt har 
levererats till en viss kund eller helt enkelt till alla kunder, beroende på 
dina val.



4.3 Lägg till en rad

Kolla/lägg till en rad-knappe kan du ändra tex. saknade information om 
en kund eller en produkt, eller du kan enkelt lägga till saknade rader. 
Efter ändringen, tryck Lägg till en rad-knappen, sen Sänd vägningsrader 
till server-knappen för att spara ändringar på en rapport. 
Raden uppdateras samtidigt till alla datorer.



4.4 Ändra/stryk en råd

Ändra/stryk en råd-knappen kan du ändra fel inskriven information om 
en kund eller en produkt eller du kan helt enkelt ta bort rader. Efter 
ändring, tryck Stryk en råd-knappen och se till att spara ändringarna 
innan du skickar information till server. Raden uppdateras samtidigt till 
alla datorer.




