ONBOARD WEIGHING SYSTEMS

Rapporteringsløsninger
MMS(Materialestyringssystem)

www.loadritescales.com
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Hvad laver dit mobile udstyr i virkeligheden?
Mobilt udstyr er en stor investering. Beskyt dette aktiv ved at spore dets produktivitet. Effektiv brug af mobilt
udstyr er nøglen til at maksimere rentabiliteten og kontrollere, at det mobile udstyrs lastningseffektivitet er som
forventet (tons/time). Optimer vedligeholdelsesplanlægning ved at spore den transporterede vægt i tillæg til
drift timer LOADRITE giver dig mulighed for at administrere dine driftsaktiviteter og ved at spore de vigtigste
drivkræfter i din virksomhed. Den brugervenlige rapporteringsmulighed hjælper dig med at klarlægge udstyrets
effektivitetsgrad og gør de daglige processer nemmere.
Status over pladsen
Hold styr på dine lagerbeholdninger.

KPI-rapport
Styring af udleveret materiale til dine kunder
giver dig en opdateret salgsfortegnelse.
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LOADRITE MMS leverer en
grænseflade, som forbinder
ledere til arbejdspladsen med
on-line information af forskellige
rapporterings muligheder.

Kundeoversigtsrapport
Hurtigt overblik med målinger af
produktivitet

LOADRITE: Reporting

HVOR EFFEKTIV ER DIN DRIFT?

Mest
produktive
læssemaskine

Gennemsnitligt
10% underlæsset
på hver tur

260 tons
pr. time

Vedligehold
- frist overskredet

Fordele ved rapportering
• Spor tons pr. time fra dit mobile
udstyr
• Identificer flaskehalse i dine
processer
• Overvåg maskinbelastning til
planlægning af forebyggende
vedligeholdelse

• Maksimer udnyttelse ved
at identificere udstyr med
uudnyttet kapacitet
• Spor lastningsaktiviteter:
- Hvem, hvad, hvortil, hvor
meget?

• Nøjagtig sporing af
beholdninger:
- Undgå udtømning af lagre
- Nedbring lagerbeholdning og
omkostning

Hvorfor spore og rapportere?
Det vi kan måle på – Kan vi ændre på. Rapporteringsløsninger fra LOADRITE giver dig mulighed for at styre dine
driftsaktiviteter som aldrig set før. LOADRITE Material Management System (MMS) giver dig de rigtige oplysninger
på det rigtige tidspunkt.

Hvordan fungerer det?
LOADRITE MMS sender data fra
mobilt udstyr til rapportering til
brug i administrationen, specifikt
udviklet til din virksomheds behov.
En stærk kombination af LOADRITE onboard-vejesystemer med
høj nøjagtighed, datakommunikation og brugervenlig rapporteringssoftware sikrer, at oplysningerne er
lige ved hånden.
Få adgang til en række intuitive
rapporter, til brug for overvågning
af produktivitet, lagerbevægelse
og maskinkørsel.
Operatøren arbejder som normalt
og indtaster data via de brugervenlige funktioner på LOADRITEvejesystemet.

Læs mere på www.loadritescales.com

Datakommunikationsmuligheder
LOADRITE tilbyder en række
moderne løsninger, som
imødekommer de behov der findes
for hvert enkelt job/aktivitet.
Uanset hvilken løsning du
vælger, kan du være sikker på,
at data overføres helt præcist
fra dit LOADRITE-vejesystem
til rapporteringssystemet på en
sikker papirløs måde:
•
•
•
•
•

Wifi eller Ethernet-netværk
Mobilmodem GPRS
Radiomodem
LOADRITE-datamodul
PLC-integration
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UDSKRIVNING AF RAPPORTER
ONBOARD WEIGHING SYSTEMS

Printeren udskriver tidsstemplede og daterede papirversioner
af alle vejninger med det samme.
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Slate Rock & Gravel Co
ID:
4 Feb 12 2:34 PM
CUSTOMER
DOCKET
TRUCK

23
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Smith
9
KVN578
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-------------------------ADD (1)
2.4 tonne
Add (2)
3.2 tonne
Add (3)
2.8 tonne
5

Slate Rock
8.4 tonne
********************
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1

Virksomhedsnavn

6

Køretøjs-id

2

Dato og klokkeslæt

7

Fortegnelses-id

3

Kundens navn

8

Nyttelastvægt

4

Lastbil-id

9

5

Produktnavn

Samlet lastningsvægt (lb, ton, kg)

Vejesystem til
gummihjulslæssere

Vejesystem til
gravemaskiner

Der kan produceres detaljerede
rapporter ved hjælp af lagrede
data fra udstyrets hukommelse:
• Skift, daglige eller ugentlige
akkumulerede totaler
• Produktanvendelse
• KPI-rapport
Operatøren kan nemt udskrive rapporter over dagens lastninger med
daglige produkttotaler såsom:
• Daglige kundetotaler – samlet
oversigt over produkter lastet
for kunden (kunderapport)
• Daglige lastbiltotaler – samlet
oversigt over produktmængder
lastet til lastbiler (lastbilrapporten)

Faste
båndvejesystemer

Mobile
båndvejesystemer

Vejesystemer til
skraldebiler

Vejesystemer til
gaffeltrucks

Vælg LOADRITE
•
•
•
•

Copyright ©2013 Actronic Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Da Actronic løbende forbedrer sine produkter, forbeholder de sig ret
til at ændre deres produktspecifikationer til enhver tid uden forudgående varsel. Tekst, diagrammer, billeder og andre litterære
eller kunstneriske værker, der optræder i denne brochure, er beskyttet under loven om ophavsret. Brugerne må gerne kopiere en
del af materialet til deres personligereference, men må ikke kopiere eller bruge materialet til noget andet formål uden forudgående
samtykke fra Actronic Technologies Ltd. Actronic tilstræber, at oplysningerne i denne brochure, herunder billeder, er korrekte,
men påtager sig intet ansvar for fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser ift. slutproduktet. Visse produkter er muligvis ikke
tilgængelige i udvalgte lande.

Har du brug
for flere be
viser?
www.loadrit
escales.com
Din forhandler

Sitech Danmark A/S
Mossvej 9 • 8700 Horsens • Tlf.: 7025 4414
www.sitech.dk • mail@sitech.dk
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