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WinMISS klient, XTR-400
Software pro řízení neveřejných čerpacích stanic
WinMISS klient je plně 32-ti bitová modulární aplikace pro Windows pro komplexní řízení neveřejných čerpacích
stanic s možností prodeje za hotové. Řízení probíhá prostřednictvím datového serveru XTR-400. Datový server
XTR-400 komunikuje přímo s terminály UNICARD nebo výdejními stojany s protokoly MISS, EasyCALL, DART a
Benč. Lze k němu připojit i UNICARD - Platební terminál pro platby bankovními kartami. Pořízená data
zpřístupňuje v počítačové síti podniku. WinMISS klient provádí zpracování těchto dat, jejich tisky, exporty atd.

Základní charakteristika
• řízení čerpací stanice prostřednictvím datového serveru XTR-400,
• vedení zákazníků a vozidel - informace o firmě, středisku, číslu pracovníka, SPZ vozidla,
• vedení skladu PHL - veškeré údaje o materiálech (aktuální stav, cena, přijaté a odebrané množství),
nádržích a výdejních stojanech,
• možnost připojení systému měření hladin materiálů v nádržích,
• prodej za hotové s okamžitým vystavením daňového dokladu,
• různé druhy zákazů a povolení - lze omezit nebo povolit výdej pohonných látek v určitém časovém období,
• uživatelský výběr údajů do sestav, možnost tisku a zasílání e-mailem,
• přenos (export) dat o výdejích do jiných programů pro další zpracování.

XTR-400
Datový server pro řízení čerpací stanice. Je určen k trvalému provozu. Obsahuje zařízení pro kontrolu komunikační linky a kvality přenosu dat mezi serverem a stojany. V případě problémů je obnoven provoz restartem
serveru. Tímto je zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu.
• pevná komunikační linka RS-485 pro komunikaci se stojany a terminály,
• připojení do počítačové sítě podniku,
• trvalý provoz, možnost využití speciálních zákazů a povolení pro kontrolu odebraného množství PHL,
• automatické zálohování dat,
• současná obsluha několika klientských PC.

Minimální HW nároky pro WinMISS klient, XTR-400
• PC Pentium II 500 MHz, min. 64 MB RAM, doporučeno 128 MB a více,
• monitor s rozlišením 1024x768,
• jeden z operačních systémů Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
• nainstalovaný Internet Explorer alespoň verze 5,
• nainstalovaná libovolná tiskárna, nainstalovaný protokol TCP/IP,
• síťová karta LAN.

Připojení XTR400 do podnikové sítě:
• volné dvě zásuvky v HUBU,
• dvě pevné IP adresy pro XTR400 v počítačové síti,
• vyhrazené místo na serveru pro ukládání dat,
• záložní zdroj pro XTR400

Příklad propojení čerpací stanice

