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DODAVATEL ŘEŠENÍ V OBLASTI VÁŽENÍ
Jsme dodavatelem vysoce kvalitních vah a vážicích systémů do všech 
průmyslových odvětví, obchodů, pro gastronomické provozy, laboratoře, 
lékařské ambulance, nemocnice, sklady i kanceláře.

Od roku 1992 konstruujeme, vyrábíme, instalujeme a servisujeme váhy, vyvíjíme 
vlastní systémy a řešení v oblasti vážení. Od roku 2019 uvádíme váhy na trh 
metodou posouzení shody výrobcem modul D (alternativa EU ověření ČMI) 
a poskytujeme služby akreditované kalibrační laboratoře.

Působíme jako partner:

Soehnle Industrial Solutions GmbH Průmyslové váhy, lékařské váhy
WIPOTEC-OCS GmbH Průběžné kontrolní váhy, rentgeny,  

systémy Track&Trace a metaldetektory
VIBRA - Shinko Denshi Co., Ltd. Laboratorní a analytické váhy
SNOWREX International Co., Ltd. Počítací a průmyslové váhy
EXCELL Precision Co., Ltd. Průmyslové a počítací váhy
ISHIDA Co., Ltd. Průmyslové váhy

Jsme Vám k dispozici jak v sídle na Praze 3, tak prostřednictvím sítě regionálních servisních a prodejních středisek 
po celé ČR a SR.

NETTO Electronics s.r.o.

Malešická 2777/45a
130 00 Praha 3, CZ 
www.vahyNetto.cz

SW programové vybavení 

NETTO DataPoint 
Sledování, záznam, tisk a archivace 
dat z vážních pracovišť

·  Jednoduchá intuitivní obsluha uživatelem
·  Správa číselníků zboží, obalů, partnerů, 

uživatelů atd.
·  Import produktů do číselníku zboží z formátu xls
·  Tisk etiket a čárových kódu
·  Export výstupních dat - xls, pdf, csv, atd.
·  Archivace pořízených dat
·  Připojení váhy přes rozhraní RS232 nebo Ethernet
·  Možnost paralelního zapojení vážních pracovišť



Systém NETTO DataPoint pro sledování a zpracování dat z vážních 
pracovišť bez zdlouhavé přípravy.
Intuitivní prostředí a vysoká modularita aplikace.
Pořízené záznamy lze evidovat s vazbou na přihlášeného uživatele.
Možnost opakovaného tisku etiket archivovaných dat.
Je zde celá řada předdefinovaných formátů etiket s možností jejich 
náhledu. 
NETTO DataPoint pokrývá potřeby běžného etiketování, etiketování 
se sumací, počítacího režimu a režimu hmotnostní nebo kusové 
kontroly.
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SLEDOVÁNÍ, ZÁZNAM, TISK A ARCHIVACE DAT Z VÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ

Více informací a objednávky:

Rádi Vám poskytneme více informací a poradíme při volbě řešení pro Vás - vážicího systému NETTOControl, 
průmyslových vah na tel.: +420 271 001 850 a sales@vahyNetto.cz.

1) MODUL LABEL
•   Základní modul umožňující správu veškerých číselníků, 

tj. obchodních 
partnerů (dodavatelé, odběratelé), zboží, obalů, 
formátů etiket, uživatelů, atd. a to bez omezení

•   K dispozici je režim běžného etiketování bez sumací

2) MODUL COUNT - rozšíření modulu LABEL
•   Režim počítání kusů s podporou číselníku referenčních 

hmotností kusů

3) MODUL SUM - rozšíření modulu LABEL
•   Rozšíření etiketování o sumace prvního a druhé řádu. 

o   Typicky první sumace označení kartonu, druhá 
sumace označení palety.

4) MODUL CHECK - rozšíření modulu LABEL
•   Režim hmotnostní nebo kusové kontroly dle nastavené 

tolerance
•   V režimu tolerancí hmotnosti i kusů

TYPY MODULŮ

•   Snadná a rychlá uživatelská instalace na běžném PC s 
OS Windows 10 a vyšší

•   Váhu lze připojit vybráním ze seznamu, přes rozhraní 
RS232 nebo přes Ethernet

•  Podpora tisku čárových kódů, zejména pak: 
o   Maloobchodní (kalibrované zboží) a hmotnostní kódy 

EAN13
o   Nejen pro logistiku je tu standard GS1-128 (dříve 

EAN-128)
o   Stále populárnější použití 2D kódů (DATAMATRIX, 

QR, PDF417, atd.)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


