NETTO Label NC.Lite
Etiketování váženého nebo počítaného zboží
Zařízení NETTO Label NC.Lite je určeno pro ruční označování zboží ve vážicím nebo počítacím režimu váhy.
Zařízení odpovídá požadavkům NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům (vyznačení alergenů a nutričních hodnot výrobku).
Ovládací terminál je určen do suchého prostředí.

Výhody
• Tisk libovolných 1D i 2D čárových kódu (zejména kódů s proměnnou
hmotností a kódů pro označování logistických jednotek – GS1 UCC/
EAN, GS1 DATABAR)
• Přednastavené číselníky (uživatelé, odběratelé, artikly, obaly,
šablony etiket)
• Automatický tisk sumačních etiket až ve 3 úrovních
• Automatická volba přednastavené šablony etikety podle
etiketovaného výrobku nebo odběratele
• Možnost omezené editace číselníků
• Podpora využití čtečky čárových kódů pro identiﬁkaci výrobku nebo
jeho šarže
• Možnost integrace do výrobního informačního systému
NETTOControl s podporou dosledovatelnosti surovin a výrobků
(vyžádejte si speciální prospekt)

Sestava
Zařízení NETTO Label NC.Lite je konﬁgurováno přesně na míru pro
danou aplikaci a prostředí. Zahrnuje následující části:
Standardní část
• Terminál s dotykovou obrazovkou napojený do podnikové sítě, vážní
klient, PC klient pro editaci číselníků, data-báze
• Vybraná vážicí platforma

Technická speciﬁkace
Standardní část
• POS terminál f. ELO Touch Solutions, Inc. (USA) s montáží na stěnu
nebo na stůl, dotyková obrazovka 15“ (krytí IP65), Intel Celeron
J1900 Quad-Core 2 GHz, RAM 4GB, SSD disk 128GB, Windows 10,
programové vybavení NETTO
• Cejchuschopné váhy SOEHNLE Professional (OIML III) nebo
precizní váhy VIBRA - dle rozměru a hmotnosti evidovaných výrobků
a náročnosti prostředí (vyžádejte si speciální prospekty)
Volitelná část
• Tiskárna etiket (Ethernet, USB)
• Čtečka čárových kódů (USB)

Volitelné rozšíření
• Option_L0: Vzdálený síťový PC klient s programovým balíkem
NETTO NC.DataStore.Lite (komfortní editace číselníků, návrh šablon
etiket, evidence označených výrobků s množstvím statistických
výstupů)
• Option_L1: Druhá a další vážní aplikace (Sklad, Receptury,
Expedice - vyžádejte si speciální prospekty)

Volitelná část

• Option_L2: Vzdálená databáze na serveru

• Tiskárna, čtečka čárových kódů

• Option_L3: Import z EXCEL číselníků dodaných zákazníkem ve
formátu NETTO

Základní parametry nastavení aplikace
Připojené vážicí platformy:
Nainstalované vážní aplikace
Přednastavené číselníky a šablony etiket
Připojitelné tiskárny
Připojitelné čtečky
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• Option_L4: Programový balík NETTO NC.COMPACT - integrace s
modulem řízených skladů a výroby v rámci systému NETTOControl,
navažování s využitím výrobních příkazů, podpora práce se šaržemi
a datem exspirace, podpora dosledovatelnosti surovin

*) Nastaví NETTO před instalací podle požadavků zákazníka
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www.NettoControl.cz
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NETTO Label NC.Lite
• Ekonomická verze etiketovacího zařízení
• Přednastavené šablony etiket
• Podpora standardů GS1
• Integrace do systému NETTOControl

Etiketování váženého
nebo počítaného zboží
Schváleno pro obchodní užití

