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1. ALLMÄNBESKRIVNING

SQL SERVER
PCS WINBAG
BAGERISYSTEM

ETHERNET

IBM Compatible
RS232

RS232

BLACKBOX
MIB9312

RS232
RS232

3 ST
ETIKETTAPLIKATORER
MP2000

Pulsgivare
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Bageri etikettmärknings system skall kunna etikettera enstaka bröd med olika etiketter /
priser /färger . Märkdata skall automatiskt hämtas från order systemet t.ex. PCS WinBag
programmet via Ethernet nätverkskoppling.
Dagens körning skall vara komplett , det sker automatiskt när alla beställningar registreras
alla beställningar.
Operatören kan sortera om körordningen.
För att kunna etikettera finns det upp till 3 st blåsapplikatorer som laddas med etiketter i
3 olika färger : röd, gul och vit.
Ett program på PC sköter omfördelningen av data mellan etikettskrivarna .
Placeringen av etiketter bestämmer en noggrann pulsomfördelare ( MIB ) som tar in pulser
från en pulsgivare och startar appliceringen av etiketter i rätt ögonblick.
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2. KONFIGURATION AV SYSTEMET
Systemet består av :
-

1 st PC IBM kompatibel min PIII , 600Mhz , 128 Mbyte , 10 Gbyte
4 RS232 utgångar
BagFlex program under Windows 98 / ME / 2000
Max till 3 st etikett skrivare/applikatorer
1 st puslgivare med styrning (MIB9312)
nätverksanslutning till PCS WinBag program /databas ( kan köras utan )

3. BESKRIVNING AV BAGFLEX PROGRAM
BagFlex är ett Windows baserat program utvecklad speciellt för prismärkning av
enstaka bröd och etikettskrivare med blåsaplikatorer och PCS bageriprogram.
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4. HÄMTA DATA FRÅN ORDERSYSTEMET
Dagens körning hämtas från order systemet som uppdateras automatiskt på kontoret när
beställningarna registrerats.
För att hämta uppdatera dagens körning trycker operatörer ner en knapp ”Hämta data från
order” och vidare ange kördatum – programmet föreslår dagens datum + 1 dag.

All kördata hämtas automatiskt från bagerisystemet. Om man vill sortera om körordningen
finns det möjlighet att flytta om mellan raderna i tabellen med under kolumnen ”Ordning”.
När sorteringen av denna brödsort är klar kan man spara detta och hämta senare för körning.
Under tiden går det att hämta en annan brödsort - sortera och spara.

5. VAL AV AKTUELL PRODUKT

Från rullfönstret (som nedan ) välj en artikel .
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6. STARTA/STOPPA PRODUKTION

För att starta produktion trycker man ned en knapp ”Starta produktion” och skrivarna laddas
med kördata.

Efter en stund är skrivarna klara för etiketteringen och märkning kan påbörjas.

För att stoppa produktion trycker man ned en knapp ”Stoppa produktion” .
Data sparas och man kan hämta det lite senare.

Efter en stund är skrivarna klara för etiketteringen och märkning kan påbörjas
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7. SKIFTA ETIKETTFÄRG
Fönster nedan visar antal bröd i varje färg kvar att märka. I detta fall skrivare nr 1 använder
röda etiketter , skrivare nr 2 – gula och skrivare nr 3 – vita etiketter.

För att skifta färg mellan skrivarna tryck ned knappen ”Styra om etiketter”. Se nästa sida.

Markera skrivare 1,2 eller 3 under de olika färgerna.
Man kan köra bara 2- färgmärkning . Välj meny Inställningar och sedan Röd och gul på en
skrivare. Bekräfta med OK.
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