SUPAWEIGH MASTER
-INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE-

1. FEREASTRA DE LOGIN
La pornirea aplicatiei SUPAWEIGH MASTER, se afiseaza inainte de intrarea propriu-zisa in
aplicatie ecranul de login obligatoriu:

Parola si utilizatorul pot fi setate de catre administratorul sistemului.
2. FEREASTRA PRINCIPALA
Fereastra principala contine panourile cu date despre ultimele cantariri si despre catarirea
actuala, meniurile pentru navigarea si setarea aplicatiei, meniul care permite accesul la cautari,
precum si datele video de la camerele instalate.

In partea de sus sunt afisate ultimele 5 cantariri facute prin aplicatia SupaWeigh, cu datele de
interes pentru acele cantariri: Nr tichetului, Data / Ora Cantaririi, Numarul auto, Numarul
remorca, Tipul Automobilului, Numarul de axe, Greutatea totala, Tara de provenienta, Lungime,
Latime, Intaltime, Observatii, si Utilizatorul care a efectuat cantarirea.

Afisarea respecta un anumit cod de culori astfel:
-

Cataririle care au avut: greutatea depasita, greutatea pe axe depasita, dimensiunile
depasite etc. vor fi subliniate cu rosu
Cantaririle care nu au avut toate detaliile (nu se cunoaste tipul masinii) sau nu s-au
realizat in conditii optime (depasire de viteza) vor fi subliniate cu gri
Cantaririle care nu au avut nici un parametru depasit sau nici un parametru lipsa vor
fi subliniate cu verde.

Prin click dreapta pe oricare din inregistrari se deschide urmatorul meniu:

Acest meniu permite accesul la afisarea unui bon de catarire care poate fi tiparit (acest bon este
prezentat mai jos, la pagina 6), vizualizarea inregistrarilor aferente cantaririi, precum si
modificarea numerelor de inmatriculare sau a tipului vehiculului daca acestea au fost introduse
gresit.
Panoul de cantarire afiseaza starea actuala a cantarului – catarirea actuala. Sunt prezentate
datele provenite de la cantar legate de greutatea pe fiecare axa - kilograme si tone, si
greutatea totala. Utilizatorul poate introduce sau corecta datele suplimentare : numar de
inmatriculare, numar remorca, tara de provenienta, dimensiunile vehiculului si tipul sau. In cazul
in care a avut loc o depasire a vitezei sau cantarirea a fost nereusita din diverse motive
utilizatorul va fi anuntat si cantarirea trecuta in baza de date drept cantarire nereusita.

Panoul video afiseaza imagini provenite de la camerele instalate, poate controla cate camere
si ce camere sa fie afisate la un moment dat, precum si starea camerelor.

Grupul de butoane
permite trecerea din afisarea tuturor camerelor in afisarea unei
singure camere. Dupa trecerea la afisarea unei singure camere, se poate naviga prin cele
maxim 4 camere folosindu-se unul din butoanele

.

Starea de conexiune a tutror camerelor este reprezentata prin grupul de butoane
culoarea verde desemnand faptul ca este conectata camera, culoarea rosie desemneaza o
camera fara semnal, iar culoarea gri o camera inexistenta.

3. MENIUL
Meniul aplicatiei contine 5 categorii: Lista de cantariri, Login, Setari, Ferestre

Atentie: din acest meniu pot sa lipseasca anumite optiuni, in functie de drepturile de acces
definite de administratorul sistemului!

,

Lista de cantariri:

Afiseaza lista completa de catariri, sau rezultatele cautarii facute cu criteriile selectate de
utilizator. Criteriile posibile de cautare sunt afisate in partea de jos a ecranului si cuprind:

Pentru activarea unui criteriu de selectie se da click pe bifa din fata acelui criteriu si se
completeaza, daca este cazul cu datele cerute – de exemplu la “Tip Vehicul” se selecteaza tipul
de vehicul dorit.

In partea de sus a ferestrei de lista de cantariri se gaseste un meniu de butoane. Prin
selectarea unei anumite cantariri se poate efectua un numar de operatii pentru acea cantarire:

Butonul “Detalii” afiseaza detaliile legate de catarirea selectata. Se pot observa astfel cataririle
pe fiecare axa si totalul:

Butonul “Bon” deschide un document care poate fi trimis catre imprimanta, care reprezinta
bonul de catarire pentru cantarirea selectata din interfata.

