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Program Vážní hospodářství je v současné době dodáván v MS DOS i WIN verzi. 
Speciální moduly umožňují program využívat i ve spojení s dávkovacími vahami v 
betonárkách, železárnách, potravinářském průmyslu. Software je možné připojit k 
libovolné váze která umožňuje přenos dat do PC.

MS DOS verze již nebude rozšiřována o další moduly, budou v ní doplňovány jen nové 
převodové můstky do účetnictví a bude udržována tak, aby vyhovovala legislativě.

WIN verze vážního hospodářství přináší kromě intuitivního „myšího“ ovládání pro 
běžného uživatele spoustu možností pro práci s daty a grafickými výstupy, mezi 
nejdůležitější patří:

    - export dat do aplikací Microsoft Office
    - uživatelská úprava sestav
    - uživatelská úprava vážního lístku,umístění loga firmy
    - přesný tisk do předtištěných formulářů
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Win verze je programována v prostředí Delphi 6,0 pod SQL databází 
Interbase/Firebird.
WIN verze programu již v základní verzi obsahuje

   
    - vážení pomocí šablon (vážení s pevnou tarou) – SPZ (vážní lístek) lze uložit jako  
      šablonu - uživatel zvolí obsah šablony ( k SPZ lze uložit taru, řidiče, partnera, zboží, 
      dopravce, ….
    - vedení až 6 pokladních knih v různých měnách a 6 vážních knih
    - možnost vážení na vahách různých výrobců (jiná váha na příjezdu i odjezdu)
    - možnost účtovat služby na vážním lístku (dopravné a nakládku)
    - tvorba cen - číselník zboží obsahuje tři dealerské ceny - zvlášť pro příjem a výdej 
      zboží, v číselníku partnerů lze zadat slevy (přirážky), případně smluvní ceny
    - možnost psát poznámky o jednáních k partnerovi
    - lze zapnout režim - více položek zboží na jeden vážní lístek
    - vážení cizích vozidel za úhradu
    - modul fakturace
    - ovládání semaforů
    - podpora externích displejů
    - ukládání fotografie nákladu z kamerových systémů
    - generátor sestav
    - přístupová práva pomocí kterých lze vybraným uživatelům povolit opravy vážních 
      lístků, ruční zadání váhy, opravy číselníků atd.
    - přehledné výstupy za libovolné časové období - vážní knihu, pokladní knihu, pohyb 
      zásob, přehledy podle partnerů a zboží položkově i rekapitulačně, výkony řidičů, 
      statistiky,...
    - pro sběrny surovin – tisk přejímacího dokladu s rozlišením plátce/neplátce DPH
    - při vážení odpadů - evidence podle zákona o odpadech včetně tvorby sestav pro odbor 
      životního prostředí a exportu dat do programu EVI - formát INISOFT mini
    - podporu pro vážení s jinými kontejnery na příjezdu a odjezdu,
    - podpora pro evidenci palet
    - tisk značky CE pro vybrané druhy zboží
    - automatické aktualizace ceníku z lokální sítě nebo z FTP serveru
    - export dat do účetnictví s podporou dávek- na síti online u vzdálených pracovišť na 
    - FTP server, případně generování E-mailu
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Win verze otevírá další možnosti, které zatím nejsou implementovány, ale podle 
požadavků uživatelů budou postupně doplňovány např. :

    Překlad programu do libovolného jazyka
    Používání dotykového displeje
    Automatickou detekci SPZ

Program Vážní hospodářství
Vážní hospodářství WIN verze  14800  Kč
Vážní hospodářství-další pracoviště na síti (prohlížení dat, tisk sestav,..)  5900  Kč
Upgrade na WIN verzi z MS DOS verze  5700  Kč

Cena programu již obsahuje

    instalaci programu
    zaškolení obsluhy
    jednoroční bezplatný update z internetu
    jednoroční bezplatnou telefonickou podporu

Minimální konfigurace
Podporované operační systémy

WINDOWS 7,Windows VISTA, WINDOWS XP,WINDOWS 2000
Minimální rozlišení monitoru

1024*768

Konfigurace počítače

    Minimální konfigurace: Intel Celeron 700 MHz, 256 MB RAM, 2GB volného místa na HD
    Doporučená konfigurace počítače: Intel Celeron 1,7 GHz, 512 MB RAM, záložní zdroj (UPS)

Zálohování dat

CD/DVD / USB Disk / síť
Tiskárna

Laserová, jehličková, pokladní,...



VAHY PRO, s.r.o.
Bořislav 159 
Teplice 415 01

E-mail: vahypro@vahypro.cz 
Tel/fax:   +420 475 620 800
              +420 777 572 580 

www.vahypro.cz
www.gravex.cz

GRAVEX
N

TM

Software vážní hospodářství  

SW-PM-2018-03


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

