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Trace 01 is een betaalbaar traceerbaarheids-

systeem die volledig op maat geconfigureerd 

kan worden. 

 

Alle software wordt door AWT geschreven 

waardoor het mogelijk wordt om aan ieders 

wensen te voldoen. 

 

 

• Alleenstaand 

• In groep 

• Gekoppeld via PC 

100% kwaliteit en precisie voor 
een correcte prijs. 

indicatoren 

IT6000 

IT8000 

IT9000E 
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AWT-VANDE PUTTE 
WEEGTOESTELLEN 



Opties Opmerkingen 
Inox kar  

Printer  
Scanner  
Extern toetsenbord Enkel IT8000 en IT9000E 

Opties 

Weegplateau 

Indicator 
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AWT-VANDEPUTTE 
WEEGTOESTELLEN 

U hebt de keuze tussen 3 ver-
schillende indicatoren, afhanke-
lijk van de hoeveelheid randappa-
ratuur of de gewenste visualisa-
tie. 
 
Randapparatuur: PC 
 Printer 
 Scanner 
  

IT6000 IT8000 IT9000E 

   

Max 2x randapparatuur  
Max 1 weegschaal 

Max 4x randapparatuur 
Max 8 weegschalen 

Max 8x randapparatuur 
Max 8 weegschalen 

U kan uw bestaande weegplateau behouden of kiezen voor een nieuwe opstelling 

Werking 
INKOM 
Eerst wordt er een inkomend lot- of Sanitel-
nummer op PC (of op de ITxxxx) aangemaakt 
met de hieraan gekoppelde gegevens(Land van 
oorsprong, slachtdatum, slachthuis,…). Dit 
wordt opgeslagen in een database INKOM 
 

VERSNIJDING 
Bij de versnijding wordt dit Lotnummer (of  
Sanitelnr)  ingescand zodat de weegschaal de 
nodige gegevens gekoppeld aan dit lotnummer 
kan ophalen uit de database INKOM. Hierna 
kan het versneden product geselecteerd worden 
en een etiket met de correcte gegevens afgedrukt worden. Ieder afgedrukt etiket wordt 
opgeslagen in de database VERSNIJDING. Indien uw klant niet gekend is bij de ver-
snijding, wordt er geen klantnummer aan de VERSNIJDING toegekend, dan moet dit 
gebeuren bij de taak LEVERING. 
 

LEVERING 
Na het selecteren van de klant wordt het versnijdingsetiket ingescand en wordt dit 
klantnummer gekoppeld aan het versnijdingsetiket. 
 

OPVRAGEN EN AFDRUKKEN 
Daar iedere bewerking opgeslagen wordt in een database MS Access kan elk indivi-
dueel pakje makkelijk opgezocht worden. 
Opvraagmogelijkheden:   
Opzoeken van een bepaalde versnijding op  individueel nummer 
  inkomend lot/Sanitelnummer 
  uw lotnummer  
Afdruk van versnijdingsrapport 
 


