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Transporto svėrimo  
administravimo  
programa

KEMEK Engineering jau 20 metų diegia kompleksinius 
transporto priemonių svėrimo sprendimus tarptautinėje rin-
koje. Siekdami padėti klientams gauti maksimalią naudą iš jų 
turimų transporto priemonių svarstyklių, sukūrėme lanksčią 
svėrimo valdymo programą ScaleExpert, kurią pastoviai to-
buliname. Naudodami ScaleExpert klientai gali žymiai pa-
spartinti svėrimo operacijas ir išvengti klaidų. ScaleExpert 
galima pritaikyti kiekvieno kliento individualiems porei-
kiams. ScaleExpert suteikia galimybę gauti maksimalią svars-
tyklių naudą ir greičiau susigrąžinti investicijas.

• Konfigūruojamas svėrimo algoritmas 
prisitaiko prie individualių svėrimo 
poreikių

• Greitas ir efektyvus svėrimo procesas

• Maksimali svėrimo įrangos  
investicijų grąža

Greitai ir tiksliai



ScaleExpert – konfigūruojamas 
svėrimo algoritmas prisitaiko prie 
individualių svėrimo poreikių

Kiekvienoje įmonėje yra nusistovėjęs svėrimo algori-
tmas, padiktuotas verslo logikos arba kitų aplinkybių (fi-
zinės svarstyklių buvimo vietos, gamybos proceso ir t.t.) 
Tačiau Jūsų įmonėje gali atsirasti naujų poreikių. ScaleE-
xpert galima lanksčiai pritaikyti prie esamų ir prie naujų 
įmonės poreikių.

Lankstus operatoriaus interfeisas. ScaleExpert  pa-
togus programos interfeisas operatoriams leidžia su pa-
sitikėjimu dirbti skirtingos kvalifikacijos darbuotojams. 
Galima konfigūruoti ScaleExpert programos interfei-
są, priklausomai nuo operatoriaus profesionalumo. Pa-
prastos ir aiškios piktogramos, intuityviai nusakančios 
svėrimo veiksmus, pagelbės sėkmingai susidoroti su 
darbu naujokui (be specialaus kompiuterinio paruoši-
mo) ir patyrusiam operatoriui. Pavyzdžiui,  jei Jūsų įmo-
nės svėrimo poreikiai yra intensyvūs ir įvairiapusiai, tai 
ScaleExpert padės patyrusiam operatoriui valdyti keletą 
svarstyklių vienu metu, jis galės naudoti „profesionalo“ 
interfeisą ir išvengti klaidų. 

ScaleExpert - tinklinė programa. ScaleExpert pro-
grama gali būti įdiegta keliuose kompiuteriuose tin-
kle ir  suteikia galimybę visiems darbuotojams vienu 
metu naudotis ta pačia duomenų baze. Papildomai kli-
entas turi galimybę nustatyti skirtingas vartotojų teises 
bei  slaptažodžius. Esant poreikiui klientai gali į sistemą 
įjungti naujas svarstykles ir sukurti papildomas opera-
torių darbo vietas. ScaleExpert klientams sumažina  pa-
kartotiną duomenų suvedimą bei automatiškai valdo 
svėrimo proceso etapus. 

ScaleExpert – greitas ir efektyvus 
svėrimo procesas

ScaleExpert jungia keletą  inovacijų, leidžiančių žymiai 
sutrumpinti transporto svėrimo laiką bei  atveria plačias 
galimybes klientams automatizuoti transporto, žaliavų 
ar produkcijos svėrimo procesą.

ScaleExpert Automatinis automobilių, vairuotojų, 
klientų, krovinių identifikavimas. Su ScaleExpert sis-
tema galima naudoti identifikacines RFID ir  brūkšninių 
kodų korteles. Kiekvienai kortelei galima priskirti įvairią 
kliento informaciją – įmonės, automobilio bei krovinio 
duomenis. Svėrimo metu operatoriui nereikia pakarto-
tinai įvesti tos pačios informacijos, bus išvengta klaidų. 
Reikalui esant, su ScaleExpert pagalba vairuotojas gali 
atlikti dalį registracijos darbo pats. 

ScaleExpert Number Recognition - Automatinis 
numerių atpažinimas. Jei Jūsų įmonei reikia aptar-
nauti nenutrūkstamą automobilių srautą, ScaleExpert 
Number Recognition analizuoja prie svarstyklių įreng-
tų kamerų perduodamus vaizdus, atpažįsta transporto 
priemonių valstybinius numerius ir talpina juos į duo-
menų bazę kartu su svoriu. Kartu ScaleExpert leidžia iš-
saugoti automobilio su kroviniu nuotraukas.

ScaleExpert Traffic Control -  Automatinis trans-
porto srauto valdymas. ScaleExpert Traffic Control gali 
automatiškai valdyti šviesoforus, automatinius vartus 
bei kitą įrangą. Pavyzdžiui, programoje galima nustatyti 
kada ScaleExpert įjungs žalią šviesoforo signalą ar pakels 
užtvarą. Arba galima nustatyti, kad ScaleExpert valdomi 
vartai atsivers tik po to, kai automobilio duomenys bus 
įregistruoti ir svoris užfiksuotas. 

ScaleExpert – maksimali svėrimo 
įrangos investicijų grąža 

ScaleExpert klientams pateikia 5 standartines atas-
kaitas. Ataskaitų vaizdą yra paprasta pritaikyti pagal kli-
ento pageidavimus. Jei reikia, naudojantis standartiniu  
ataskaitų redaktorium per keletą valandų galima sukurti 
papildomas ataskaitas.

ScaleExpert suteikia galimybę klientams naudoti su-
kauptus svėrimo duomenis kitose kliento programose 
(apskaitos, gamybos, logistikos valdymo programose). 
ScaleExpert gali eksportuoti svėrimo įrašus į įvairius 
duomenų formatus (XML,  TXT, CSV ir DBF).

ScaleExpert Jūs galite naudoti su  vieneriomis svarsty-
klėmis - programa palengvins važtaraščių paruošimą bei 
kontroliuos operatoriaus darbą. Arba Jūs galite su ScaleE-
xpert lengvai ir lanksčiai valdyti dešimtis svarstyklių įmo-
nės teritorijoje. ScaleExpert suteikia klientams galimybę 
maksimaliai išnaudoti turimas svarstykles – pasverti tiek 
transporto priemonių, kiek yra fiziškai įmanoma. 

Dar daugiau ScaleExpert galimybių yra pateikta 
lentelėje.

Kur galima sužinoti daugiau apie 
ScaleExpert?

Mūsų sukurta ir pastoviai papildoma naujomis gali-
mybėmis  ScaleExpert svėrimo proceso valdymo siste-
ma sėkmingai veikia įvairiuose pramonės sektoriuose. 
Kreipkitės ir mūsų konsultantai išklausys Jūsų poreikius 
bei padės surasti Jums labiausiai tinkamą sprendimą.



Konfigūruojamos standartinių atas-
kaitų formos, savarankiškas ataskai-

tų formų kūrimas

Automatinio darbo režimas, 
nedalyvaujant operatoriui

Konfigūruojamas duomenų 
eksportas į failus  

(TXT, CSV, XML, DBF)

Eismo valdymas

Valstybinių numerių atpažinimo ir 
automatinio įvedimo funkcija

Sąsaja profesionalui

Sąsaja naujokui

Transporto, klientų, prekių, krovinių, 
vairuotojų sąrašai

apsauga nuo 
sukčiavimo 
(“Šnipas”)
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Transporto svėrimo administravimo programos moduliai
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1 Laisvai konfigūruojamas įmonėje įprastas svėrimo algoritmas • • • • •

2
Automatinis svarstyklių naudojimo eigos fiksavimas (be operatoriaus įsikišimo) -  
apsauga nuo sukčiavimo (“Šnipas”) • • •

3
Transporto priemonių, klientų (įmonių), vairuotojų, prekių ir krovinių SQL duomenų bazė. 
Standartinės ataskaitos. • • • • •

4 Konfigūruojamos standartinių ataskaitų formos, savarankiškas ataskaitų formų kūrimas • • • • •

5
Kelios ScaleExpert kopijos skirtingose svėrimo ir/arba darbo vietose  
gali naudotis bendra (SQL) duomenų baze per tinklą. • • • •

6 Konfigūruojamas duomenų eksportas į failus (TXT, CSV, XML, DBF) • • • •

7
Keleto lygių vartotojai (operatorius, administratorius, etc.) su skirtingomis teisėmis,  
apsaugoti slaptažodžiais • • • • •

8 RFID kortelių ar brūkšninių kodų panaudojimas greitesniam pasikartojančios informacijos įvedimui • • •

9
Transporto priemonės kaip taros pakartotinis panaudojimas, tam tikrą laiką nereikalaujant 
persvėrimo. Konfigūruojamas pakartotinio taros svėrimo periodiškumas. • • • • •

10 Judėjimo per svarstykles valdymas šviesoforų ir automatinių užtvarų pagalba • •
11 Automatinio darbo režimas, nedalyvaujant operatoriui • • •
12 Valstybinių numerių atpažinimo ir automatinio įvedimo funkcija •
13 Programa palaiko daugiakalbystės funkciją. Vienu metu galima naudotis viena kalba. • • • • •

14
Svėrimas naudojant keletą svarstyklių ir bendro svorio sumavimas  
(ypač naudingas vagonų svėrimo atveju)

 • • • •

15
Neto svorio korekcija priklausomai nuo krovinio parametrų, pavyzdžiui, grūdų drėgmės.  
Duomenų bazėje saugoma informacija apie tikrą svorį, apie koreguotą svorį ir kas tai atliko. • • • • •

16
Vartotojo perspėjimas, jeigu gaunamų prekių svoris viršija (arba per mažas) svorį  
pagal dokumentus. • • • • •

17
Programa dirba su standartiniais svėrimo indikatoriais (nustatoma iš meniu) arba  
konfigūruojama  darbui su “nestandartiniais” • • • • •

18 Svorio indikatoriaus pajungimas per RS-232, RS-485, Ethernet • • • • •
19 Rezultatų sujungimas į logines grupes. Loginėms grupėms gali būti kuriamos specifinės ataskaitos • • • • •

20
Yra galimybė priskirti krovinio pavadinimus skirtingiems gamintojams  
(pvz., trys tokios pačios kokybės smėlio tiekėjai) • • • • •

21
Sveriamo krovinio išskaidymas į keletą prekių  
(pvz., sveriant krovinį, iš anksto žinoma, kad jame yra 60% metalo laužo, o 40% - buitinių atliekų) • • • • •

22 Išsaugomos transporto priemonių nuotraukos, susietos su svoriu • • •
23 Automatinis važiuojančių vagonų sąstatų svėrimas •
24 Nenaudojamų įvedimo laukų “paslėpimas” • • • • •
25 Konsultacijos internetu • • • • •
26 Metinis abonementas programos atnaujinimams internetu • • •


