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Webbased 
weegpakket
Om werkelijk wereldwijd te wegen en de verwerking van uw 
weeginfo te automatiseren

De weeginfo die geregistreerd wordt via de weegbrug is cruciaal in uw bedrijfsvoering. Net daarom is het van belang dat deze informatie op een effi-
ciënte en betrouwbare wijze wordt verworven en verwerkt. Daarom ontwikkelden we de weegapplicatie Kiloweb: een webbased weegpakket waarmee 
je kan wegen vanop gelijk welke plaats via gelijk welk apparaat met internettoegang. 

Via deze software kan het registreren van de weegdata op meerdere wijzes gebeuren: via de weegoperator op pc of tablet, via de weegoperator of 
chauffeur op het weegtoestel IT8000E of via de chauffeur die zich zelf weegt d.m.v. een touch screen, al dan niet met badge of barcode.



DATABESTANDEN VOOR: FUNCTIONALITEITEN:

relaties (klanten, leveranciers of transporteurs) multi user/ multi site

nummerplaten (al dan niet met vaste tarra en geldigheidslimiet) opmaak weegfilters (periode, relatie, combinatie van parameters)

producten (opgesplitst in aanvoer en afvoer, koppeling met Eu-
ral-codes, logo’s en barcodes) en productgroepen

configureerbare weegtickets en printmogelijkheden

herkomst/ bestemming (werven) of productlocaties (tracering) export onder diverse formaten (PDF, XML...)

project/ grondcodes automatische mailprocedure, instelbaar op relatieniveau of bij badge

Badges om het voertuig of de gebruiker te identificeren stockbeheer met mogelijkheid tot manuele stockcorrectie met 
logging en instelbare niveaumeldingen (minimum en maximum) en 
automatische melding

versie conform voorwaarden van Copro, Ovam, Tracimat...

KOPPELING MOGELIJK MET:

Meerdere weegbruggen

IT8000E, met mogelijkheid tot ingaves van (alfa)numerieke codes voor identificatie of registratie, incl. de mogelijkheid voor 
offline-synchronisatie

Printers, inclusief de mogelijkheid voor automatisch afdrukken via cloud printers

Badgelezers/ barcodescanners: chauffeurs beschikken over badge of barcode voor de identificatie van het voertuig, extra data als product, 
werf... kunnen eveneens aan de badge gekoppeld worden of zijn in te geven via het klavier van de IT8000E

Automatisch wegen via afstandsbediening

Toegangscontrole: slagbomen en lichten sturen in functie van het weegproces

Digitale camera voor het nemen en opslaan van beelden van de gewogen voertuigen

EID-reader

Smartphone om mobiel te wegen (mits cloud-koppeling)

Signpad voor het elektronisch ondertekenen van weegbonnen
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LOKAAL OF IN DE CLOUD?

Kiloweb kan in de cloud of lokaal op een pc/ server van de klant geïnstalleerd worden. In de cloud biedt o.a. volgende voordelen: 
automatische back-ups/ reservekopieën en updates, beter geschikt voor remote support, mogelijkheid tot cloud printing en mobiel 
wegen...
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Optionele modules

TOUCH & GO

INTERFACE MY ERP

READ MY PLATE

De geschikte tool om een chauffeur zich zelfstandig te laten wegen en registreren.

Het ERP-beheerssysteem (SAP, Navision...) wisselt records/ orders uit met Kiloweb Online die ze verifieert en verwerkt.

Module voor het automatisch uitlezen van de nummerplaat via een ANPR-camera.  
De nummerplaten van de voertuigen worden gescand en weggeschreven of vergeleken met de gegevens in het bestand.

VOORDELEN:

gebruiksvriendelijke en eenvoudige interface voor de chauffeurs

multilanguage support

diverse scenario’s configureerbaar voor het ingeven van de weegda-
ta (op basis van relatie, gekozen product(groep),...)

kan gecombineerd worden met barcodescanner/ badgelezer voor 
een nog sneller en eenvoudiger verloop en om verkeerde info zoveel 
als mogelijk te weren

Deze module laat ook doorgedreven maatwerk toe. Realisaties 
in diverse sectoren als de groeten en aardappel verwerkende 
nijverheid, logistiek, recyclage...

 

DIT KAN DOOR:

De data te synchroniseren in één of twee richtingen

Zowel live via een gedeelde tussentabel als via een webservice 
(API, SOAP)

 


