
System 2000  -  Slamregistering



1. App startes og der logges på 
System 2000. Der kontrolleres for 
adgang

4. Månedlige rapporter udarbejdes 
og sms/e-mails sendes ud til info

Når chaufføren er verificeret, taster han herefter informationer ind omkring 
hvilket produkt, det drejer sig om, om produktet skal hentes eller afleveres og 
hvor mange m3, det drejer sig om.

1. Rapportering
 Månedsrapport for visning  
 af hvor mange m3 hver  
 vognmand har leveret og  
 hentet pr. dag. Det kan  
 evt. opdeles pr. chauffør

2. Sms
 Der kan sendes en  
 sms til chaufføren med  
 information om hvor  
 mange m3, der er  
 registeret

3. Mail
 Der kan sendes en  
 mail til vognmanden  
 med alle informationer  
 om registering af leve- 
 ring eller afhentning



1. App startes og der logges på 
System 2000. Der kontrolleres for 
adgang

2. Al nødvendig information indtas- 
tes for afhentning eller aflevering

3. Alle informationer gemmes i 
System 2000

4. Månedlige rapporter udarbejdes 
og sms/e-mails sendes ud til info

Registrering af til- og frakørte  
produkter

Ny app for nem registrering af 
produkter
Frontmatec har netop udviklet en app for registrering af 
til- og frakørte produkter.

Registrering af m3 
Den nye app giver chaufføren mulighed for at logge ind 
og registrere det antal m3, som afleveres eller hentes på 
det pågældende tidspunkt. Når chaufføren vil registre-
re det produkt, der skal afhentes eller afleveres, starter 
han app’en, som derefter logger sig på System 2000 og 
kontrollerer, om den pågældende chauffør har adgang 
til anlægget.

Data gemmes i System 2000
Når chaufføren er verificeret, taster han herefter  
informationer ind omkring hvilket produkt, det drejer sig 
om, om produktet skal hentes eller afleveres og hvor 
mange m3, det drejer sig om. 

Når alle informationer er skrevet ind, gemmes de i  
System 2000, så det altid er muligt at hente dem frem. 

Ligeledes vil det være muligt at få udarbejdet en  
månedlig rapport over, hvor mange m3 hver vognmand 
har leveret og afhentet pr. dag. Der kan også sendes 
en sms til chaufføren med information om hvor mange 
m3, der er registreret, mens vognmanden kan modtage 
mails med alle vigtige informationer.
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Frontmatec Control Systems dækker over gruppens løsninger inden for MES, industriel IT, SCADA 
og automationsløsninger. 

Frontmatec udvikler verdens førende skræddersyede løsninger til automatisering i fødevare- 
industrien, andre hygiejnefølsomme industrier og forsyningsbranchen. Vi er især kendt for vores 
højkvalitetssystemer til hele værdikæden af kødindustrien – fra klassificering af slagtekroppe til 
slagtelinjer, opskærings- og udbenings-linjer, hygiejne-løsninger og kontrolsystemer til logistik og 
pakning.
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