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REGISTRERINGSSYSTEM
Viktoria2 ger er maximal kontroll och exakta siffror
för att kunna analysera, planera, fatta beslut och ta
betalt.
Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger
kontroll och ökad effektivitet. Den information som
genereras kopplas direkt till era befintliga system för
t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.
Registreringssystemet är flexibelt, anpassningsbart och
förberett för central drift via internet och molnet. Ni får
ökad datasäkerhet och prestanda.
Vi hjälper er med övergången till Viktoria2, hela vägen
från projektledning, installation och anpassning till
support och service.
Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst
arbetssätt anpassat för framtidens organisation.
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VIKTORIA2
REGISTRERAR
Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från
registrering till affärssystem.
Registrering sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Genom
anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

Vikt

Antal

Passager

•

Vägningssystem för artiklar med
viktpris

•

Räknesystem för artiklar med
styckpris

•

Passersystem för t.ex.
återvinningscentraler

•

Anpassat för flertalet av
marknadens fordonsvågar,
golvvågar och bänkvågar

•

Registrera säckar eller andra
enheter

•

Viktoria2 ÅVC registrerar
tusentals besökare varje dag

•

Registrera både bil och släp
samtidigt med vår unika
fordonsvåg 14-15

•

Kombinera vikt och antal med
batchfunktionen eller omklassningswebben

•

Passersystemet funkar lika bra
för dörrar, grindar och bommar

Volym

Energimängd

•

Volymmätningssystem för artiklar med volympris

•

Energisystem för artiklar med
energipris genom fuktberäkning

•

Viktoria2 jobbar lika bra med
flödesmätare som med vågar

•

Ta enkelt reda på energiinne
hållet i din biomassa

•

Bestäm vikt med hjälp av artikel
och volym

•

Jobba med fuktprov, vägning
samt beräkning

Smart system
som hjälper er att
hålla koll på
verksamheten

Vikoria2 | Flintab 3

MAXIMAL KONTROLL
OCH HÖG
DATASÄKERHET
Flintab hjälper dig med säker registrering och
övervakning. Viktoria2 tryggar din information
med hjälp av AD-inloggning, kryptering och säker
datahantering enligt GDPR.

ÖPPET SYSTEM
SOM ENKELT KAN
KOPPLAS IHOP MED
EGNA SYSTEM
Med Viktoria2s integrationsmotor är det lätt och säkert
att dela information med dina andra system som t.ex.
fakturering- och statistikuppföljning.

HJÄLPER ER ATT HÅLLA KOLL PÅ
MATERIAL, LAGERPLATSER, SALDON,
PASSAGER M.M.
Viktoria2s mobila klienter ger dig koll på din verksamhet. Med ett gemensamt system för alla
informationsflöden ger Viktoria2 realtidsstatus för era material, lagerplatser och saldon.
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SMARTA FUNKTIONER
SOM FÖRENKLAR
Rollbaserad filtrering av
data på anläggningsnivå

Trafikstyrning med
funktioner för hänvisning
samt köhantering av trafik

Automatisk registrering
via nummerskylt

Stöd för ÅVC och stärkt
sekretesshantering enligt GDPR

Samtliga nordiska språk
samt engelska

Appar för
ÅVC-personal,
omklassning och
incheckning

Ger möjlighet till externa
användare för åtkomst av
sina uppgifter

Smarta rapporter med
fler selekteringar, val och
möjligheter som t.ex.
språkval vid utskrift

Öppet system som
kan kopplas ihop med
egna system

Anpassat för
molnetlösningar

Grafiska och
numeriska
rapporter

Webbaserat
rapportprogram med
personifierad åtkomst till
information

Applikation utvecklad i .Net
Kraftfull prestanda
för snabbare sökning,
registrering och effektivare
nätverksanvändning

Energimodul
med hantering av
provtagning och
energiberäkning av
biobränslen

Prislistor för
hantering av olika
priser till olika
kunder

Identifiering med
kamera och IDkort eller mobil
inloggning (APP)

Säker datahantering
– certifikat och
effektiv krypterad
kommunikation
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PASSAR FÖR OLIKA
BRANSCHER

Entreprenad

Miljö och
återvinning

Energi

Livsmedel

Logistik och
transport

Industri och
process

Modullösningen består av olika funktionspaket
som vi anpassar efter era behov och förutsättningar. Våra kunder finns inom industri, entreprenad,
ÅVC, livsmedel, logistik och transport samt energi
för att nämna några områden.

Viktoria2 är genom sin
uppbyggnad med olika
moduler anpassad för olika
branscher

SKALBART SYSTEM
FÖR STORA OCH SMÅ
VERKSAMHETER
Vårt registreringssystem är skalbart och har en
prestanda som passar för stora eller mindre
verksamheter. Viktoria2 har kraften för den stora
verksamheten med hundratals anläggningar men
funkar lika bra på det lilla företaget. Den modullära
uppbyggnaden ger möjlighet till val av olika funktionspaket som vi även kan anpassa efter era behov
och förutsättningar.

ANVÄNDARVÄNLIGT
OCH TILLGÄNGLIGT
•

Grafiska och numeriska rapporter

•

Webbaserat rapportprogram med personifierad
åtkomst

•

Ger möjlighet till åtkomst för externa användare

•

Möjlighet att göra språkval i systemet

VIKTORIA2 ÄR FLEXIBELT, ANPASSNINGSBART
OCH FÖRBERETT FÖR CENTRAL DRIFT VIA
INTERNET OCH MOLNET
Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.
Den inbyggda flexibiliteten gör att du kan arbeta med Viktoria2 på mobilen, plattan eller din PC.
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VIKTORIA2

ETT SYSTEM – OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Fordonsvåg

MOLNET

Våginstrument

Hjullastarvågar

Stordisplay – vikt och
textmeddelande

VIKTORIA2
REGISTRERINGSSYSTEM

Utomhusterminal

Bandvågar

Passageterminal

ÅVC-system
Trafikstyrning

Flödesmätare
Lastkamera

Regkamera/ANPR

Godsvåg

Våginstrument
med registreringsfunktion

Viktoria mobil
klient

Viktoria
klient

E-post av
transaktionssedel &
rapport

Support
fjärranslutning

Flintab
webbrapporter
och omklassning

•
•
•
•

Affärssystem
Transportbeställningssystem
Produktionssystem
Övriga system
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HELHETEN GÖR SKILLNADEN
Projektledning

Installation

Utbildning

Support/Service

Utveckling/Uppdateringar

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 ordnar kurser i hantering av vårt system Viktoria2.
Genom att kontinuerligt hålla er uppdaterade genom vår
utbildningskoncept ser vi till att ni använder systemet på
bästa sätt och får maximal nytta av alla nyheter.

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.

Flintab har marknadens starkaste serviceorganisation.
Den är rikstäckande med 35 st tekniker strategiskt
utplacerade från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi har
servicekontor i Malmö, Göteborg, Jönköping, Eskilstuna
och i Sundsvall och vi finns representerade i våra nordiska
grannländer Finland, Norge och Danmark.

Supportavdelningen har dedikerade resurser. När du
kontaktar vår support får du hjälp av människor med
expertkunskaper, både när det gäller våra produkter och
just era förutsättningar.

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

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

Besök oss på Linkedin
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