
Software voor uw weeg-prijs-etiketteersystemen!

LANSCALE PC 
Suite software

De LANScale PC Suite software van Leich und Mehl helpt u om efficiënter te 

produceren met minder kans op fouten. Met deze software heeft u altijd inzicht 

in uw complete weeg-prijs-etiketteer proces. Dat stelt u in staat om systemen 

en printtaken real-time te monitoren en controleren. U kunt direct aan de 

slag. Niet alleen met het ontwerpen van etiketten, maar door de eenvoudige 

koppeling met databases of ERP-systemen is automatische invoer van data ook 

mogelijk.

LEICH mehl
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Altijd GRATIS 

updates bij uw 

softwarepakket!

Met deze software heeft u de laagste TCO in de prijs-weeg wereld! 

Eenmalige aanschafkosten

GRATIS updates

Altijd de meest recente versie in huis

Géén extra kosten zoals onderhoudscontract

            en jaarlijkse licentiekosten.



LANScale software oplossingen

LANScale Designer
Met dit softwarepakket is het mogelijk PLU's eenvoudig te beheren. Daarnaast is het 
ontwerpen van label lay-outs gemakkelijk, waardoor u snel aan de slag kunt. De productieklare 
PLU's kunnen direct vanuit de applicatie, via de FTP of externe interface, naar de PAW 2000 
systemen worden gestuurd.

Overzichtelijke datamanager met labelvoorbeeld

Grafisch ontwerp van etiketten

Bewerken van allerlei soorten afdrukobjecten:
-  Teksten
-  Datumvelden (zoals houdbaarheids- en productiedatum)
-  Barcodes en velden met actuele productiegegevens 
   (gewicht, prijs, etc.)
-  Logo's
-  Grafische objecten (tabellen, ellipsen, enz.)

Verwerking van totale productieaantallen, gewichtinformatie en 
totaalprijzen in interne opslag en verwerking in andere etiketten.

Definiëren van de productafhandeling in de machine, zoals 
uitwerpen, etiketteren en totaalteller.

Creëren van doostotaal- of pallettotaal labels

Genereren van rapporten conform ℮-weeg rapportage

Vrije definitie van het productieproces voor geaccepteerde en 
afgekeurde verpakkingen
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Systeemvereisten:

 Microsoft .Net Framework 4.6.1
 Windows 7, Windows 10
 Licentie
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>
>

LANScale DataViewer
Dit pakket wordt gebruikt om de algemene productiegegevens en logboeken te back-uppen en 
automatische rapporten te genereren.

Documentatie van de productiegegevens, bijvoorbeeld 
voor kwaliteitsborging.

Rapportage om give-away en productie-efficientie per 
productieorder inzichtelijk te krijgen.

Overzichten maken per regel, PLU-groep en PLU binnen 
een zelf te selecteren periode.

Samenvattingen naar Excel-bestanden exporteren.

Maken van back-ups van de logboeken in 
overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Opslag van deze logs als beveiligde PDF-bestanden voor 
bijvoorbeeld ℮-weegdata.
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•

•

Systeemvereisten:

 Microsoft .Net Framework 4.6.1
 Windows 7, Windows 10
 Licentie
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LANScale Communicatie Server (LKS)
De LKS is een uitgebreid pakket voor het organiseren van de communicatie tussen de 
weeg-prijs-etiketteermachines en systemen van derden, zoals een ERP-systeem.

Het laden van order- en artikelgegevens op de 
PAW 2000 weeg-prijs-etiketteerders

Koppeling met verschillende goederen 
beheersystemen

Aansluiting van de systemen via de remote 
interface (XML data-interface van het PAW  
2000 weeg-prijs-etiketteersysteem)

•

•

•

Opslag van productiegegevens in een 
SQL-database

Aanmaken van gewichtslijsten van de productie 
voor de klant (afdruk, PDF en CSV)

Monitoren van de huidige status

Uitgebreide logfunctie

•

•

•

•

Systeemvereisten:

 Microsoft .Net Framework 4.6.1
 Windows 7 Pro, Windows 10 Pro,   
          Windows Server 2016
 Netwerkverbinding
 LCS-licentie voor PAW 2000 systeem
 Processor minimaal 2,5 GHz 
 8 GB RAM
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OPC-UA Server
Met behulp van de OPC UA-server direct inzicht in de OEE van de lijn. Met deze 4.0 Industrie 
standaard sluit het systeem naadloos aan op alle moderne Scada en MES-systemen. Denk 
daarbij aan de actuele systeemstatus, de gegevens van de geladen PLU, tellerstanden en 
℮-weegdata. Natuurlijk is het mogelijk om de lijn automatisch op het nieuwe product in te 
stellen en deze te starten en stoppen. De server kan onder Windows worden geïnstalleerd als 
console- of serviceprogramma. Deze is via het netwerk verbonden met alle 
PAW2000 weeg-prijs-etiketteermachines in de productie.

4.0 Industrie standaard

OEE systeemstatus van de PAW 2000 (status, foutmeldingen)

Gegevens van de geladen PLU

Remote PLU laden, starten en stoppen

Actuele productiegegevens

℮-weegdata

•

•

•

•

•

•

Systeemvereisten:

 Windows 7, Windows 10
 Netwerkverbinding
 Eenmalige OPC-licentie voor 
 PAW 2000 systeem                        
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