Software LocSys PC-program
LocSys PC-Program er det produkt, der bruges til at opsætte samt
administrere terminalerne LocFuel 60, LocFuel 3000 samt LocSys.
I den daglige drift giver LocSys PC-Program
mulighed for at styre priser, produkt
restriktioner og lagerbeholdning, administrerer
kunder (kort og brugernøgler), registrering af
lagerindtastninger samt visning og printning af
transaktioner og totaler fra op til 32
terminaler. LocSys PC-Program giver
mulighed for på en meget fleksibel måde, at
styre hvilke oplysninger en kunde skal
indtaste ved terminalen ud over at
identificerer sig med kort eller brugernøgle
(vognnummer, chaufførnummer, PINkode,
samt bruger-definerede oplysninger).
LocSys PC-Program kan kommunikere med
terminalerne via Masternøgle, RS-232
forbindelse, analogt modem, GSM modem ,
GPRS modem eller TCP/IP via Ethernet.

LocSys PC-Program giver mulighed for at
kombinere søgninger i programmets
database på mange forskellige måder, hvilket
sikrer en let og effektiv måde at finde, vise
samt printe oplysninger om kunder /
transaktioner. Det er også muligt at
eksportere transaktionsfilerne til f.eks. Excel
via kommansepareret filer.
Ved siden af den daglige drift styrer LocSys
PC-Program også den tekniske opsætning af
de terminaler (pumper, kvittering, produkter,
mm), der er knyttet til systemet. Samlet set en
let, overskuelig og kraftfuld måde at
administrerer en eller flere terminaler.
LocSys PC-Program er designet til at fungere
under Windows 98/Windows ME, Windows
2000 samt Windows XP.

Basis konfiguration
Styring af op til 32 terminaler
Visning og print af transaktioner samt totaler
Administrerer brugernøgler og magnetkort
Opsætning af vognnummer, chaufførnummer,
distance og bruge indtastninger

Kommunikationer via MasterNøgle, RS232,
modem eller ethernet (TCP/IP)
Styrer priser, og produkt restriktioner
Fleksibel søgning i programmets database
Registrerer lagerindtastninger fra terminal, samt
tillader ændring af disse
Styrer teknisk opsætning af terminal (pumper,
kvittering, produkter ect)

Optioner & Tilbehør
Analogt modem
GSM modem
GPRS modem

Indlæsningskit for Dallasnøgle
Dallasnøgle
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