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Onboard för vårt system Viktoria2, hjälper er att optimera och
effektivisera verksamheten. Med realtidsvägning och registrering direkt
i hjullastarens skopa får ni ett bättre flöde, säkrare arbetsmiljö och en
effektiviserad verksamhet.
Onboard är anpassat för Android. Den information som genereras kopplas direkt till
era befintliga vågar och system. Med Viktoria2 och Onboard får ni ett heltäckande
system som ger kontroll och ett optimerat flöde.
Vi hjälper er hela vägen med installation av Viktoria2 och Onboard från
analys, anpassning, installation till support och service.
Registrerings- och vägningssystemet är flexibelt, anpassningsbart och förberett för
central drift via internet och molnet. Onboard med Viktoria2 bygger på ett mobilt och
papperslöst arbetssätt, anpassat för framtidens organisation.

Lista med mätningar för
pågående lastning

Manuell registrering av
uppgifter då incheckade
vägningar saknas

Val av anläggning

Onboard med Viktoria2 för maximal effektivitet och säkerhet
Onboardsystemet är lätt att hantera och administrera. Det
ger centralt uppstyrd information vilket ger möjlighet till
självbetjäning och lätt att göra rätt direkt. Säkerheten ökar
och manuellt arbete med efterjusteringar minskar.

•

Vägning i hjullastarens skopa

•

Informationsflöde i realtid genom systemet

•

In- och utcheckningsfunktion

Systemet kompletteras med terminaler för
in- och utcheckning som samverkar med övrig
registreringsutrustning som de fasta vågarna på
anläggningen. Onboard fungerar som en backup till
fordonsvågen eller som ett komplement till en fast våg.

•

Registrering av fordon direkt i systemet

•

Möjlighet att pausa vägningar i flödet

•

Kvittofunktion

•

Avdragsmätningar/tip off-funktion

Det är ett onlinesystem som uppdaterar informationen
i realtid. Därför behövs inte speciella eller manuella
uppdateringar ute i hjullastarvågen. Hjullastarförarens
registrering och gjorda mätningar finns direkt tillgängliga
i övriga systemet. Information som exempelvis en ny order
eller att ett material tagit slut påverkar direkt de möjliga
valen vid incheckning.

•

Enkelt att byta anläggningar och maskin-id

•

Fungerar som backup eller komplement till fordonsvåg

•

Lagerhantering

•

Nordiska språk och engelska

•

Mobil lösning som ger ökad säkerhet och är
användarvänligt

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och
registreringssystem

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler
anpassad för olika branscher. Genom anslutningsmöjlighet
till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett
obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem.
Vårt system är unikt då det fungerar mot alla vågar och olika
system. Registrering sker via självbetjäning, terminaler eller
mobila lösningar.

• Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
• Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
• Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
• Passager: Passersystem för t.ex. återvinningscentraler
Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som
passar för stora eller mindre verksamheter. Den modullära
uppbyggnaden ger möjlighet till val av olika funktionspaket
som vi även kan anpassa efter era behov och förutsättningar.

Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan
Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser
och saldon.

Helheten gör skillnaden
Analys

Anpassning

I-drifttagning

Flintab har en unik serviceorganisation som inkluderar
projektledning, installation, support och service. Vi
hjälper till med att säkerställa att övergången från ert
befintliga system till Viktoria2 sker smidigt.
Vi är en komplett leverantör inom registrering och kontroll
med en bevisat väl fungerande projektmodell. Flintab
hjälper dig hela vägen från intresseanmälan till förvaltning av
en vinnande lösning för er verksamhet. Supportavdelningen
har dedikerade resurser. När du kontaktar vår support får
du hjälp av människor med expertkunskaper, både när det

Förvaltning

gäller våra produkter och just era förutsättningar. Vi ordnar
kurser i hantering av vårt system Viktoria2. Genom vårt
utbildningskoncept hjälper vi er att använda utrustningen
och systemet på bästa sätt. Flintab har marknadens starkaste
serviceorganisation som är rikstäckande med 35 st tekniker
strategiskt utplacerade från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi
har servicekontor placerade i Malmö, Göteborg, Jönköping,
Eskilstuna och i Sundsvall. Vi finns representerade i våra
nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark.

Vill du veta mer?
Kontakta en av våra säljare för mer information eller en demonstration av Onboard
med Viktoria2. Ring oss 036-31 42 00 eller maila på info@flintab.se

”Våra lösningar är
optimerade för att leverera
prestanda, driftsäkerhet
och ekonomi. Det är vår
organisation också.”

FLINTAB
Box 180
551 13 Jönköping
Besöksadress: Kabelvägen 4
553 02 Jönköping
Tfn växel: +46(0)36 31 42 00
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