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Řízení terminálů
Terminalvision NXS85
Software pro řízení terminálů a monitorování
nakládky
F

L

E

X

Výhody:
•
•
•

•
•
•

•

Více informací a současné ceny:

Zadávání a správa zakázek
Automatický tisk náložných listů (BOL) nebo na vyžádání
Bezpečnostní předpisy omezují potenciální bezpečnostní riziko
v důsledku přítomnosti neškolených a neoprávněných osob na
stanovišti
On-line monitorování nakládky včetně blokování (např. kotvení
a přeplnění) pro větší bezpečnost
Vysoká dostupnost systému zaručuje, že požadavky zákazníků
terminálu mohou být splněny kdykoli
Přesné transakční údaje o nakládce jsou zaznamenávány a mohou být
poskytnuty na požádání nebo historicky za určité časové období pro
zprávy a optimalizaci
Databáze s jednoduchou údržbou pro nákladní vozidla a řidiče snižuje
administrativní úkoly na minimum

www.cz.endress.com/NXS85

Oblast použití: Terminalvision NXS85 je softwarový balíček pro řízení
terminálů a monitorování nakládky určený pro potřeby skladů
a terminálů. Terminalvision má rozhraní k většině prodávaných zařízení
pro řízení přístupu, regulátory dávek, počítače průtoku a mostové váhy
a zaručuje bezpečnou a řízenou nakládku a vykládku. Umožňuje rovněž
řízení a sledování stanoviště a pracovníkům obsluhy nabízí přístup
k údajům o všech pojízdných jeřábech, nakládacích ramenech, vozidlech,
řidičích a výrobcích používaných na daném stanovišti.

Technické informace

Terminalvision NXS85

Software

Měřicí princip

Řešení pro správu skladových zásob
Úloha aplikace

Získávání dat
Správa dat
Monitorování a vizualizace procesu
Oblast aplikací

Terminalvision je softwarový balíček pro řízení terminálů a monitorování
nakládky určený pro potřeby skladů a terminálů. Terminalvision má
rozhraní k zařízení od většiny dodavatelů pro řízení přístupu, regulátory
dávek, počítače průtoku a mostové váhy a zaručuje bezpečnou a řízenou
nakládku a vykládku. Umožňuje rovněž řízení a sledování stanoviště a
pracovníkům obsluhy nabízí přístup k údajům o všech pojízdných
jeřábech, nakládacích ramenech, vozidlech, řidičích a výrobcích
používaných na daném stanovišti.
Operační systémy

Software pro pracovní stanice a klienty:
Windows 7 (32 nebo 64 bit)
Windows Server 2008 R2
Serverový software:
Windows Server 2012 a 2012 R2
Registrované ochranné známky

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2003
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