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TAMTRONS TJÄNSTER 
FÖR HANTERING AV 
VÄGNINGSDATA
MÖJLIGHET TILL LÖNSAMMARE AFFÄRER

Tamtrons trygga lösningar för informationshantering gagnar alla 
parter i affärsprocessen. Tillförlitlig och noggrann vägningsdata 
ger dig snabbare arbetsflöden, mer transparent affärsverksamhet 
och betydande kostnadsbesparingar. Med hjälp av rapport- och 
analysfunktionerna kan du underlätta faktureringen och effektivisera 
arbetsgången.



Tamtron WNexus 2 ger dig ett brett urval av verktyg för han-
tering, rapportering och analys av vägningsdata.

 ⊲ Transparent och enkel rapportering mellan alla 
parter. 

 ⊲ Informationen kan distribueras till olika parter, 
såväl inom som utanför företaget, efter behov.

 ⊲ Möjlighet att ange olika åtkomsträttigheter för olika 
användare. 

 ⊲ Vägningsdata kan skickas till molntjänsten från en 
mängd olika källor. I t.ex. en hamn kan det handla 
om vågar för grensletruckar, materialhanterare och 
containerstaplare såväl som fordonsvågar. 

 ⊲ Molntjänsten kan integreras i andra system i 
företaget, som t.ex. ERP eller faktureringssystem.

Tamtron WNexus 2-tjänsten kan användas för 
att överblicka stora helheter. Exempelvis kan en 
huvudentreprenör övervaka alla materialmängder 

som hanteras av underleverantörer, såväl som deras 
tider, och använda informationen för att optimera 

flödet och effektiviteten på arbetsplatserna.

Rapporteringen till huvudentreprenören underlättas 
av att den nödvändiga informationen finns tillgänglig 

och kan distribueras via ett och samma system, enkelt 
och tillförlitligt. På samma sätt kan operatörer med 

kretsloppsekonomi kontrollera och analysera inkommande 
och utgående materialmängder och massbalanser.

INFORMATION 
SOM STÖDER DIN 
VERKSAMHET

TAMTRON WNEXUS 2
VÄGNINGSDATA I FICKAN 24/7

I molntjänsten Tamtron WNexus 2 är din vägningsdata 
lättillgänglig för användning och distribuering till olika parter, 
såväl inom som utanför företaget, efter behov. Genom 
att analysera den insamlade informationen kan du öka 
effektiviteten och smidigheten i företagets verksamhet.

 ⊲ Molntjänsten är säker och lättanvänd.

 ⊲ Via tjänsten kan du skicka order direkt till vågen.

 ⊲ Vägningsdata överförs elektroniskt direkt 
från vågen till tjänsten, så att du 
kan fakturera direkt efter 
vägningen.

 ⊲ Vägningsdata kan utnyttjas 
varifrån som helst, 24 timmar 
om dygnet.

 ⊲ Det mobila 
användargränssnittet 
garanterar att 
informationen alltid är 
tillgänglig.



Tamtron WNexus 2-tjänsten kan också anslutas 
till ett lagerhanteringssystem för kontroll av 
lagersaldon över nätet i realtid. 

 ⊲ Systemet lämpar sig för hantering av lager 
både inom- och utomhus i en mängd olika 
arbetsmiljöer.

 ⊲ Skräddarsydda lösningar som garanterat 
motsvarar kundernas behov.

 ⊲ Lagerhanteringen kan integreras i företagets 
eget ERP-system.

 ⊲ Användarna får åtkomst till ett konstant flöde 
av aktuell information om lagersaldon och 
tillgänglighet. 

Vågarna och Tamtron WNexus 2-tjänsten bildar tillsammans 
ett insamlingssystem som kan utnyttjas av operatörer 
av alla storlekar. Eftersom vågarna automatiskt skickar 
vägningsdata till servern efter vägningen är informationen 
hela tiden aktuell och tillgänglig varhelst den behövs, också 
via mobila enheter.

Via WNexus 2-tjänsten kan order skickas direkt till vågarna 
och bekräftas som utförda via vågarna. Det faktum att 
vägningsdata är tillgänglig i realtid garanterar att du också 
kan fakturera omedelbart efter vägningen. I motsats till 
traditionella vågsedlar tappas informationen aldrig bort 
eller blir fördröjd på vägen.

TAMTRON-INTEGRERING
ÖVERFÖRING AV VÄGNINGSDATA DIREKT 
TILL DITT SYSTEM 
Vägningsdata från vågarna kan överföras 
direkt till kundföretagets eget ERP eller 
faktureringssystem genom integrering. 
Integreringen genomförs alltid som en 
skräddarsydd lösning för att garantera optimal 
anpassning till kundens driftsmiljö. 

 ⊲ Vägningsdata kan överföras trådlöst 
direkt till kundens ERP, TOS eller övriga 
system.

 ⊲ Gränssnittet kan t.ex. vara XML-baserat.

 ⊲ Vägningsprogramvaran kan integreras 
direkt i arbetsmaskinens dator.

PROGRAMVARA FÖR SPECIFIKA KUNDBEHOV

Tamtrons tjänster innefattar också ett brett utbud av 
vågprogram som är anpassade för olika ändamål och 
motsvarar specifika behov i kundens verksamhet. Bland 
lösningarna finns programvara för avfallshanterings- och 
energiproduktionsanläggningar. Våra experter är alltid 
redo att hjälpa dig att hitta de perfekta programmen 
och in format ionshanter ings lösn ingarna för  d in 
verksamhet. Vi erbjuder teknisk support för alla våra 
informationshanteringssystem.



Tamtron tillverkar avancerade vägningslösningar och tillhandahåller tjänster inom samma område. 
Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för verksamheten. Företagets framgångar 
vilar på dess förmåga att tillverka några av marknadens mest innovativa vägningslösningar. Tamtrons 
vägningslösningar är utformade för att förenkla och effektivisera kundernas verksamheter inom 
branscher som skogsindustri och träbearbetning, tillverkningsindustri, hamnar, byggentreprenad, 
gruvdrift, transport och logistik samt avfall och återvinning. Leveranskvaliteten garanteras av 
företagets kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 9001:2008.

Tamtron bedriver en global verksamhet och har fler än 140 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland, 
men företaget har även dotterbolag i Sverige, Polen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Utöver 
en stark närvaro på hemmamarknaden exporterar Tamtron också produkter till fler än 60 länder.
Företaget omsätter 22 miljoner euro. Tamtron är en pålitlig partner med mer än 40 års erfarenhet 
och expertis inom vägningslösningar – företaget har varit i branschen sedan 1972.

ETT PROFFS INOM DEN 
INTERNATIONELLA 
VÄGNINGSINDUSTRIN

Tamtron AB
Nattvindsgatan 9
652 21 Karlstad

T: 054-402 08 40
info@tamtron.se

WWW.TAMTRON.SE


