Przeładunek kolejowy
Moduł o nazwie Przeładunek kolejowy, jest
pr zykładem rozwiązania indywidualnie

titan® libra

dopasowanego do całego sektora gospodarki.
Umożliwia on, przy użyciu poręcznego
urządzenia typu palmtop, tzw. Pocket PC,
zarejestrowanie danych całego pociągu poprzez
zeskanowanie kodów kreskowych kolejnych
wagonów. Dane te zostają zaimportowane do
głównego programu, po czym można rozpocząć
proces załadunku i wprowadzania wagi
poszczególnych wagonów. Oprogramowanie
umożliwia drukowanie potwierdzeń o formie
zindywidualizowanej pod kątem potrzeb konkretnych urzędów, dostawców, czy klientów.

Monitor wagi taśmowej
Moduł Monitor wagi taśmowej oprogramowania
titan® libra, dopełnia funkcjonalność wagi
taśmowej, działającej w oparciu o oprogramowanie
titan® mobile do wag taśmowych.
Dane ważenia są sukcesywnie przekazywane
poprzez interfejs z terminala wagowego wprost do
komputera PC i przedstawione w formie
przejrzystych diagramów, wraz z zabarwieniem na
wyniki pozytywne i negatywne.
Dane te mogą zostać eksportowane z podziałem na
dowolny zakres czasowy.
Oprogramowanie titan® libra stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne integrowalne nie
tylko z wagą taśmową, ale również z wagą do ładowarek kołowych, wagą samochodową czy kolejową.
Chętnie odpowiemy na Państwa indywidualne potrzeby i oczekiwania, w tym celu prosimy o kontakt z
naszym przedstawicielem.

PAARI Wagi i Urządzenia
Przemysłowe Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 7
PL 45-071 Opole

Tel.: +48 77 402 17 77
Fax: +48 77 402 17 78
Mail: wagi@paari.pl

Pomimo starannej kontroli, firma PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o., nie ponosi
odpowiedzialności za aktualizację, poprawność oraz kompletność przedstawionych informacji.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu.
Stan: styczeń 2015 / 03-0004.002
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titan libra
Oprogramowanie titan® libra to modularnie zbudowany system ERP przeznaczony dla różnych
branż.

Statystyki i analiza
Moduł o nazwie Statystyki pozwala zachować przejrzystość wykonanych ważeń. Możliwe jest

Odznacza się łatwością integracji z istniejącymi procesami. Program może być rozszerzany wieloma
modułami. Oferujemy dopasowanie programu do procesów Klienta lub nawet opracowanie takiego
programu na nowo. Specjalnie opracowana nakładka graficzna umożliwia intuicyjną obsługę, aby
zarówno osoby znające programy podobne, jak i nowi pracownicy, mogli się go szybko nauczyć.

wyświetlanie sum pośrednich. Z łatwością poradzi sobie z
obliczaniem sald i generowaniem wykresów.
Opcjonalna funkcja generowania statystyk daje
możliwość konfigurowania indywidualnych
statystyk. Wszystkie dowody ważenia dają się
wyświetlać po czasie i edytować. Pozwala to na

Zarządzanie danymi bazowymi
Jądrem programu jest moduł zarządzania danymi

korygowanie danych błędnie wprowadzonych
podczas ważenia. Użytkownik może ręcznie
generować dowody ważenia i uzupełniać je.

bazowymi – głównie adresowymi – tzn. Klientów,
przewoźników, itp. Oczywiście istnieje
możliwość zarządzania parkiem pojazdów,
przyczepami lub kontenerami. Ostatnim
elementem tego modułu jest panel zarządzania

Fakturowanie

produktami. Funkcja zarządzania
oddziałami/zakładami jest przydatna w firmach

O b s ze r ny m o d u ł fa k tu r owa n i a o fe ru j e

istniejących w kilku lokalizacjach.

użytkownikowi funkcję tworzenia rachunków na
podstawie dowodów ważenia. Program tworzy
oferty i zlecenia, które potem stają się podstawą
ważenia. Kwoty faktur są obliczane w oparciu o
zindywidualizowane cenniki (dla różnych Klientów,
placów budów, zleceń). Klient może też zapłacić

Moduł ważenia

gotówką – umożliwia to integracja z kasą fiskalną.

Może współpracować z wieloma różnymi
terminalami i czyni z programu titan libra wydajne
narzędzie do ważenia i generowania potwierdzeń we
wszystkich lokalizacjach firmy. Na liście placowej
widoczne są wszystkie pojazdy będące po

Import / Eksport

pierwszym ważeniu i mogą zostać wybrane. Moduł

Bogate możliwości importu i eksportu danych do

ważenia został zoptymalizowany do pracy z wagami

innych systemów (np. programów kalkulacyjnych,

o dużym ruchu pojazdów – między innymi przez

SA P ® , N av i s i o n ® , SAG E ® ) , u m o ż l i w i a j ą

pełną obsługę z klawiatury. Rozbudowana funkcja

komunikację ze światem zewnętrznym i powodują,

szukania oferuje całą paletę filtrów, dzięki którym

że nasz program nie jest rozwiązaniem wyspowym.

każdy dowód ważenia można przyporządkować do

Funkcja wymiany danych służy kompensowaniu

określonego zestawu danych bazowych (np. nazwy

danych bazowych między różnymi instalacjami

Klienta).

programu titan® nie posiadającymi wspólnej bazy
danych.

