
 قابلیت های عمومی نرم افزار باسکول:

 تعریف نوع پالک ایرانی و بین المللی -
 هرگز-ماهانه-روزانه-تعریف سه بازه خالص گیری -
 این بازه برای این است که در آن بازه به دنبال خودروی توزین شده می گردد تا خالص گیر کند -
 قیمت کاالو عوارض برای محاسبات مالی-تعریف حق توزین -
 سربرگ و ته برگ و لوگوقبض توسط خود مشتریتعریف  -
دارای دو نوع حالت چاپ با فرم و بدون فرم اگر حالت چاپ بدون فرم باشد مشتری می تواند با کلیک موس  -

خودش مکان چاپ المان ها را تعریف و رذخیره نماید و هر گزینه ای را که نمی خواهد در قبض چاپ شود 

 حذف کند
 رایش قبوض صادر شده حذف و وی–قابلیت نمایش  -
 وزن خالی کامیون های خاص یک شرکت-اپراتور-راننده-مشتری-قابلیت تعریف کاال -
 درجه سطح دسترسی به نرم افزار  01دارای  -

 مورد گزارش گیری مالی 01دارای حسابداری مخصوص به باسکول و بیش از  -

 ریخ و ردیفو شماره ماشینتا-اپراتور-راننده-مشتری-نوع گزارش گیری ترکیبی از کاال 46دارای  -

 دارای گزارش گیری از عملکرد اپراتور توسط مدیر مثل حذف کردن و ویرایش قبوض صادر شده -
 دارای قابلیت گرفتن فایل پشتیبان از دیتابیس و ورود مجدد آن به دیتابیس -

 دارای سه زبان مختلف در نرم افزار

دو چاپ در – a4یک چاپ در  -a5ک چاپ در مدل چاپ به صورت ی 6دارای قابلیت تعریف فونت چاپ و 

a4  و سه چاپ درa4 

 pdfورد و -قابلیت اکسپورت به اکسل -

 قابلیت ورود وزن دستی پر یا خالی در توزین -
 مورد نمایشگر شرکت های ایرانی و خارجی 01قابلیت کار با بیش از  -

 قابلیت پردازش خودکار پورت جهت به دست آوردن نام پورت -
 وزین دو کلهقابلیت انجام ت -
 قابلیت پارسنگ وزن باسکول -
قابلیت انجام توزین وابسته و کد دهی به ماشین های مخصوص یک شرکت تا دیگر ماشین ها دوبار توزین  -

 نشوند 
 قابلیت تعریف نوع بارگیری خودرو اعم از فورش و خرید برای امور حسابداری -

 

 

  قابلیت های اضافی برای نرم افزار

لایر که به نرم افزار عمومی اضافه می شود )با  6111111قابلیت ارسال پیامک برای مشتری و مدیر قیمت 

 (gsmیک عدد ماژول 

لایر به نرم  0111111قابلیت ارسال ایمیل گزارش روزانه باسکول به صورت خودکار برای مدیریت )مبلغ 

 افزار اضافه می شود(

 

 

 نرم افزار های خاص باسکول:

 ورتی که یک شرکت دارای چند باسکول باشد می توان آنها را به صورت شبکه راه اندازی نموددر ص

به صورتی که اگر در یک باسکول توزین خالی انجام شود و در باسکول دیگر توزین پر انجام شود قابلیت 

 سکولی توزینخالص گیری در هر دو باسکول وجود داشته باشد  و به این صورت نباشد که ماشین از هر با

 اولیه را انجام داد مجبور باشد توزین بعدی را هم به روی همان باسکول برود 

باسکول هم به  4نرم افزار کنترل هر دو باسکول از یک کتمپیوتر هم وجود دارد حتی می توان برای 

 صورت همزمان یک برنامه و یک کامپیوتر همراه با دورین قرار داد 

 



 

 وان:نرم افزار های پالک خ

این نرم افزار ها دارای دوربین های دیجیتال جهت گرفتن عکس از خودرو و گذاشتن آن در دیتابیس و 

 پردازش تصویر خودکار و به دست آوردن پالک خودر از عکس می باشند 

 

 

 :rfidنرم افزار های 

ه می شود کلیه اعمال برای توزین خودکار از این سیستم ها استفاده می شود و توسط کارت که به راننده داد

 انجام می شود توزین 


