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Objetivo
do software

• Implementar uma plataforma segura e eficiente para gerenciamento das pesagens nas balanças rodoviárias;

• Documentar todas as entradas e saídas de veículos na empresa;

• Eliminar a possibilidade de fraudes envolvendo entrada e saída de veículos na empresa;

• Permitir o gerenciamento remoto em tempo real dos veículos que transitam na empresa;

• Documentar de forma eficiente todo o material recebido e a produção escoada da empresa;

• Facilitar o trabalho do usuário nas operações de pesagem na entrada e saída de veículos;

• Garantir confiabilidade das informações do ticket de pesagem;

• Documentar de forma vitalícia e segura todos os tickets de pesagem da empresa;
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03. Nuvem

O OWL é instalado na maquina de operação da 

balança junto com o seu banco de dados, nessa 

configuração, as informações só podem ser acessadas 

por esse computador.

01. Local

A arquitetura da instalação é exatamente igual a 

arquitetura 01. Local, porem é utilizado um software de 

acesso remoto para acessar o computador local e realizar 

as operações ou visualizar os dados.

04. Local com acesso remoto

O OWL é instalado na maquina de operação da 

balança, mas o seu banco de dados é instalado no 

servidor corporativo da empresa, as informações 

podem ser acessadas por qualquer computador dentro 

da empresa com usuário e senha no software.

02. Servidor corporativo

O OWL é instalado na maquina de operação da balança, mas 

seu banco de dados fica em nuvem, qualquer computador 

com acesso a internet pode acessar os dados utilizando o 

usuário e senha corretos. (necessita de internet)

Configurações
possíveis
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RECURSOS DO



Comunica com vários fabricantes

O OWL possui integração com praticamente todas 

balanças disponíveis no Brasil.

Leitura direta do indicador

O operador não precisa digitar o peso, a leitura é feita 

automaticamente diretamente do indicador da balança.

Mecanismo seguro

O OWL é capaz de ignorar a tara feita pelo indicador da 

balança, proporcionando mais segurança e 

confiabilidade na pesagem.



Ticket de pesagem em 3, 2 ou 1 via

O OWL permite emissão de tickets de pesagem com 1, 

2 ou 3 copias por página, se adaptando a diferentes 

tipos de operação

Customização do ticket

É possível customizar o ticket com a logo e estrutura de 

formatação que a sua empresa utiliza.

Ticket incremental

O software gera automaticamente, de forma sequencial, 

o código do ticket de pesagem. 



Fácil utilização

Desenvolvido com as boas praticas de desenvolvimento 

de SOFTWARE do Google para facilitar a usabilidade.

Interface intuitiva

Todo as funções do sistema são operadas de forma 

semelhante, com isso, o software opera de maneira 

intuitiva, sem a necessidade de grandes treinamentos.

Processo guiado

Para cada processo do sistema, o software pede as 

informações necessárias de forma gradual, guiando o 

operador ate o resultado esperado.



Histórico vitalício

Todas as pesagens no software ficam registradas de 

forma vitalícia, com isso, a qualquer momento os 

gestores podem conferir qualquer pesagem do sistema.

Relatórios filtrados

É possível emitir relatórios de tickets gerados filtrados 

por: motorista, produto, operação (carga ou descarga), 

fornecedor, cliente, veiculo, em um intervalo de datas, 

entre outros filtros.

Histórico de ações no programa

Para cada ação no programa o software gera um 

registro, com isso, os gestores conseguem rastrear as 

ações de cada usuário do sistema.



Suporte a fator de correção

É possível cadastrar fatores de correções individuais 

para cada produto (com permissão dos gestores), com 

isso, abater fatores como umidade no material da 

pesagem.

Aprovação/rejeição por peso da nota

É possível verificar o peso com o valor da nota, 

utilizando essa função, o sistema permite o cadastro da 

pesagem final apenas quando o caminhão está com o 

peso que deveria ter na saída.

Pesagens Multiplas

É possível fazer mais de uma pesagem para entrada ou 

saída (fica registrado no ticket que foram pesagens 

múltiplas), através dessa função é possível pesar 

caminhões maiores que as balanças.



Suporte a Placa Mercosul

O sistema já suporta as placas no padrão Mercosul. 

Além disso, o sistema também mostra um sinótico da 

placa ao realizar a pesagem inicial ou final.

Indicadores atualizados na tela

Ao olhar para tela do sistema é possível saber 

facilmente quantos veículos estão na empresa, quantos 

já fizeram a pesagem inicial, total de peso liquido 

pesado no dia, entre varias outras informações.

Acompanhamento em tempo real

É possível acompanhar toda a operação em tempo real 

nas versões Servidor corporativo, Nuvem ou através de 

acesso remoto.



Alerta de passagens 

Quando um veiculo passa na balança sem gerar ticket o 

sistema gera um registro de alerta passível de auditoria. O 

sistema foi pensado de forma que combate diversos tipos 

de fraudes comuns com pesagens rodoviárias. 

Controle de usuários e permissões

Cada pessoa tem o seu usuário, e com isso é possível 

saber as ações de cada um no programa. Os gestores 

conseguem configurar o que cada pessoa pode ou não 

fazer.

Cadastro de tara com histórico

É possível o cadastro de tara os veículos. O sistema 

possui um mecanismo de inteligência artificial que 

acusa automaticamente quando o veiculo está em 

condições suspeitas.



www.siamac.com.br | 71 99604 8126


