
Funcionalidade:
Interface gráfica de ligação de Visores Marques a um PC.
2 Visualizadores de Peso e Tara no Visor (Leitura contínua).
 Indicadores de estado do Visor (Erro, Tara, Estável e Zero).
Emulação das Teclas de Função do visor1, permitindo o seu controlo remoto.
Impressão de Ticket com Peso Bruto, Tara e Peso Líquido.
Monitorização do estado da ligação.
Visualização de Relatório de eventos e erros.
Retransmissão do valor actual do Peso a outros Programas em dois modos.
 Direto: (DDE - Dynamic Data Exchange protocol) Estabelece uma ligação  directa com o
programa destino.
(ex.: Programas de faturação).
 Ficheiro: Disponibiliza o valor actual do peso num ficheiro de texto.
Possibilidade de funcionamento em modo oculto.
Requisitos mínimos do sistema:
O Software de interface WeightWin está desenvolvido para trabalhar em:
Sistema operativo Windows XP, vista, 7, 8 e 10
Porta série para ligação ao Visor
Porta paralela ou série para ligação de impressora (opcional)
Leitor de CD

Software modelo: WeighWin
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