
PAX نرم افزار توزین
نرم افزار باسکول پلیس راهی

1

2

3

4

PAX

سیستم شبکه سراسری در کشور به صورت آنالین

سیستم یکپارچه مدیریت انواع باسکول ها

کاربری آسان به همراه سرعت و امنیت باال

حاصل 20 سال تجربه در صنعت توزین



تهران ، حکیمیه خیابان شهید نشوه (سازمان آب)، نبش کوچه نوروزى، پالك 78
www.pandtraffic.com        تلفن: (333)021-74461000

ویژگیها:

خاموش و روشن کردن کامپیوتر
خاموش و روشن کردن کامپیوتر از طریق نرم افزار و قفل شدن 

دسترسی کاربر به ویندوز )سیستم عامل(
بروزرسانی

 امکان بروزرسانی اطالعات ورودی از جمله وزن مجاز بار وسایل
قوانین تغییر  در صورت  و هماهنگ،  یکپارچه  به صورت   نقلیه 
 مربوط به میزان بار مجاز، بدون نیاز به انجام تنظیمات جدید در

نرم افزار هر ایستگاه توزین به صورت جداگانه
امنیت باال

امنیت باال و غیرفعال کردن تمام درایوها و پورت های کامپیوتر 
USB از جمله پورت

سازگاری
سازگاری با تمام تجهیزات توزین طراحی شده توسط شرکت های 

داخلی و خارجی
تعیین کالس وسیله نقلیه

امکان تعیین کالس وسیله نقلیه و نمایش لوگوی آن
نمایش وزن

نمایش وزن تک تک محورها و مشخص کردن میزان اضافه بار 
هر گروه محوری در استفاده از توزین های محور به محور

نمایش وزن کل
نمایش وزن کل و اعالم میزان اضافه بار

وارد کردن اطالعات خودرو
نام  پالک،  شماره  قبیل  از  خودرو  اطالعات  کردن  وارد  امکان 
راننده ، نوع بار و… به صورت دستی یا خودکار )بسته به نوع 

سیستم توزین(

گزارشگیری:
یکـی از قابلیت هـای ویـژه ی نـرم افـزار امـکان گزارش گیـری 
بـر اسـاس فرمـت اسـتاندارد و تعریـف شـده می باشـد. در ایـن 
دسـته بندی های  اسـاس  بـر  گزارش گیـری  قابلیـت  سیسـتم، 
مختلفـی از جملـه نـام ایسـتگاه توزیـن )محـور مـورد نظـر(، 
دوره ی زمانـی، نـوع تخلـف، نـوع کالس )طبقـه بندی( وسـیله 
نقلیـه و ... فراهم شـده اسـت و امکان دریافـت فایل قابل پرینت 
اکسـل آنهـا نیـز وجـود دارد. بنابرایـن بـدون نیـاز بـه اقدامـات 
تهیـه  و  دریافـت  توزیـن،  ایسـتگاه های  در  حضـور  و  اضافـی 

گـزارش و ارسـال بـه مدیـران ارشـد امـکان پذیـر اسـت.
یکـی از بارزتریـن ویژگی های این نرم افـزار امکان گزارش گیری 
بر اسـاس دسـته بندی خاص تـری از جمله مقصد وسـیله نقلیه 
یـا حتـی شـماره ی گواهینامـه و ... می باشـد. بـه ایـن ترتیب به 
عنـوان مثـال می تـوان تمام وسـایل نقلیه توزین شـده ای که به 

سـمت تهران در حال حرکت هسـتند شناسـایی کرد.
تمـام اطالعات ارسـالی توسـط نرم افـزار طبق فرمت اسـتاندارد 
مـورد نظـر اداره کل حمـل و نقل و پایانه های کشـور می باشـد.


