
VægterBasis er en effektiv app udviklet primært til brug hos 

sikkerhedspersonale og vægtere, som ud fra en enkel startme-

nu, tilbydes følgende muligheder i forbindelse med brug: * 

Scan af medarbejder ID * Lokation og * Hændelseskode. 

 

Brugeren guides under forløbet med menupunkterne i en dansk 

menu og gennemgår rutinemæssigt arbejdsgangen fra registe-

ringen af medarbejder ID, til den løbende lokationsregistrering. 

Skulle der opstå en hændelse tilknyttet en specifik lokation, 

kan denne tilføjes enkelt og nemt. Alle data, inkl. det vigtige 

klokkeslæt og dato, gemmes løbende til en datafil, så den sene-

re kan synkroniseres med kundens data og dokumentation.. 

Når arbejdsrutinen er slut, kan man sende data fra håndtermina-

len direkte til en PC ved tryk på tast og i sættelse i cradle. Soft-

waren til PC, kræver udover en Windows platform, blot pro-

grammet ”Data read”, der ligeledes medfølger på USB nøglen. 

Applikationen afleverer data til kundens eksisterende system 

via en kommasepareret fil, i det ønskede bibliotek på den an-

givne PC – alt dette varetages automatisk af modtageprogram-

met ”Data Read”. 

 

OptællingBasis applikationen er ligesom de øvrige ”FORGE” 

udviklede programmer til 8x00 serien, fuldstændig frie til at 

lave ændringer i og udbygge efter behov. Der er ikke en løben-

de licens og startomkostningen er minimal for at komme i 

gang. ” 

 

”Forge” udviklerværktøjet, som medfølger gratis, giver ligele-

des mulighed for at ændre, udbygge og fjerne dele af program-

met, samt f.eks. ilægge eget firmanavn mv. 

*Virker til mange modeller: 8000 serien, 8200 serien, 8300 serien, 8400 se-

rien. 

*let at komme i gang 

*Komplet hardware og software 

*Meget lav omkostning 

*Dansk 

*Support 



Quickguide til VægterBasis 

Denne guide viser hurtigt og enkelt, hvordan programmet ”VægterBasis” 
til CipherLAB CPT-800x terminalen er opbygget og fungerer.  
 
Programmet er udviklet med henblik på at løse vægteropgaver eller lign., hvor 
registrering af ID, lokation, hændelser og tidspunkt er afgørende. 
 
Den brugervenlige opbygning udmønter sig i hurtig og enkel opsamling af data 
kombineret med nem og sikker  
dataoverførsel til PC.   
 
Rigtig god fornøjelse.  

Scan eller tast hændelskode 

Scan eller tast lokation 

Scan eller tast medarbejders ID 

Afslut med ENTER 

 

Tast 2 for at rette tid & dato 

Når tid & dato er korrekt ind-   

stillet tastes ESC 2 gange 

for at gå til hovedmenu. TERMINAL 

 Tast 2 i hovedmenu 

 Sæt terminal i cradle 

 

PC 

 Aktiver ”Data Read” 

(Se ”QuickGuide Dataoverførsel”) 

 

Dataoverførsel 

Startskærm ”VægterBasis” 

Tast 1 for at starte registrering 

Tast 2 for at sende data til PC (se nedenstående skema) 

Er tid og dato korrekt 

Tast ENTER 

FILFORMAT  

JDS, 22, 3, 22.10.2008, 15:13 

09:2740 

O C T . 2 3 ,  2 0 0 8  

1 2 : :   Calendar Set 


