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Software GPR (Gerenciador de Pesagens Rodoviário) 

 

 

A Líder Balanças apresenta o software GPR, Gerenciador de Pesagem Rodoviário, como o próprio nome diz, 

é um sistema que representa uma solução completa para o gerenciamento de pesagem de veículos de 

grande porte, o qual pode ser aplicado no controle por órgãos fiscalizadores, em controles de frotas de 

armazéns, portos, aeroportos, distribuidoras para mercados, em fábricas, madeireiras e muitos outros 

locais, podendo ser utilizado manualmente para simples controle ou para automação da pesagem, 

controlando semáforos, sensores de passagem dos veículos e câmeras. 

 

O software, quando conectado a câmeras, utiliza o sistema OCR - Optical Character Recognition, para 

reconhecimento das imagens das placas dos veículos, capturando os caracteres da imagem da placa do 

veículo e convertendo-os em um campo texto, conforme “visualização” das câmeras utilizadas. 
 

Possui ainda a vantagem de ter um baixo custo e é indicado desde os mais simples aos mais complexos 

sistemas de pesagem e automação rodoviários. O software abrange todo o conjunto de automação, 

gerenciando a balança, a abertura de cancelas e semáforos, onde as operações de controle de pesagens são 

totalmente configuráveis pelo operador. Na etapa de impressão, é apresentado e é possível a impressão de 

peso bruto, tara, peso líquido, data, hora, número consecutivo de pesagens, placa do veículo (letras e 

números), fornecedor, cliente, produto, código, nota fiscal, código numérico com 12 dígitos do motorista, 

operador e observações (via teclado) na entrada e saída do veículo, mais total e subtotal a qualquer instante 

e relatórios de entradas, saídas e outros, conforme a configuração do software. Podem ocorrer também 

impressões avulsas, impressões de tickets e de relatórios. A interface do software é totalmente configurável 

para inserção de dados. 

 
Principais benefícios 

� Facilidade de instalação e operação, possuindo uma interface totalmente configurável; 

� Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção; 

� Facilmente configurável a diversos tipos de impressoras e periféricos; 

� Assistência técnica em todo o Brasil; 

 

A qualquer momento, podem ser emitidos relatórios agrupados por data, placa do veículo, 

cliente/fornecedor, transportadora ou produto.  
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O software GPR pode ser baixado para testes no site da Líder Balanças, como versão de demonstração. Esta 

versão passa a funcionar em sua completa funcionalidade após adquirido o Hardkey do produto. 

 

 

Objetivos da solução Líder Balanças: 

 

• Evitar multas;                                                                          

• Bloquear veículos não autorizados; 

• Ganho de tempo com pesagens automáticas; 

• Armazenamento de informações com absoluta segurança; 

• Redução de possíveis fraudes;                                  

• Melhorar a distribuição de cargas nos veículos; 

• Bloquear veículos com cargas não toleradas;                    

• Fácil acesso aos dados de pesagens; 

• Agilizar o tempo de pesagens, melhorando assim o relacionamento com clientes e fornecedores; 

• Dispensa a intervenção humana na identificação do veículo, evitando fraudes; 

• Facilitar auditorias, através dos registros com imagens dos veículos; 

• Maior credibilidade junto a clientes e fornecedores, garantindo exatidão nas pesagens veiculares; 
 
 
 
Requisitos Gerais 

� Processador Intel® Core i5, compatível ou superior; 

� Microsoft Windows 7 com Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10.0 ou versão superior; 

� 8 GB de RAM; 

� 1 GB de espaço disponível em disco; 

� Monitor 1024 x 768 (recomenda-se 1280 x 800) com cores de 16 bits e 512 MB de VRAM dedicado, 

recomenda-se 2 GB; 

� Sistema com capacidade para banco de dados Firebird 2.1.7 (servidor de banco de dados) ou versão 

superior; 

� Placa de rede 10/100Mbps; 

� 1 slot padrão PCI; 

� 1 porta serial; 

� 1 porta paralela com opção para padrão EPP (caso utilize uma impressora paralela); 

� 2 portas USB para instalação do Hardkey do software e do Hardkey do OCR; 

� Mouse; 

� Teclado padrão ABNT; 

� Requer conexão com a Internet para download do programa e para baixar componentes que podem 

vir a ser requisitados no instante da instalação do sistema ou drive de CD-ROM; 

  
  

 
Características e Funções do software 

Banco de dados Firebird 2.1.7 ou superior. 
Configurável Totalmente configurável, constituindo um sistema de pesagem e controle completo com emissão de 

tickets e de relatórios. 
Linguagem do software Totalmente em português. 
Sistema de controle Na versão completa, com duas câmeras IP, semáforos, cancelas, display indicador, impressora de 

tickets, sensores de presença e posicionamento, transponder, controle completo de pesagem, 
sendo uma solução completa, desde a entrada a saída dos veículos, fluxos operacionais das 
cargas, armazenamento e rastreabilidade das informações no decorrer de toda a operação. 

Processos de pesagem Automático ou manual, podendo constituir sistemas de pesagem unidirecionais ou bidirecionais. 
Integração Aos indicadores das séries LD2052A ou LD2052D. 
Integridade das informações Em modo local ou em servidor na rede (conforme a configuração de instalação). 
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Segurança Conforme o perfil de usuário. O usuário “mestre” pode incluir novos usuários, configurar o sistema e 

dar as devidas permissões e níveis de acesso (acessar, criar, editar ou remover) a cada usuário do 
sistema (com controle por senha). Também é possível realizar backups, salvando os dados 
existentes no sistema. 

Gerenciamento de carga Capaz de gerenciar o carregamento de diversas balanças. 
Agilidade Permite o cadastro de diversos veículos e tipos de carga para cada veículo, facilitando e reduzindo 

o tempo de pesagem do veículo. 
Funções de cadastro Permite o cadastro de usuários, cadastro de empresas, cadastro de transportadora, cadastro de 

veículos, pré-cadastro de veículos, cadastro de tipo de veículos, cadastro de emissores (solicitantes 
da pesagem), cadastro de produtos, cadastro de paletes, cadastro de fabricantes, cadastro de 
descontos, cadastro de balanças, cadastro de dados do motorista, cadastros personalizados, dentre 
outras configurações. Para facilitar em posteriores buscas, cada cadastro receberá um código e 
através das barras de acesso rápido é possível navegar entre eles, obter relatórios ou acessar 
diretamente um determinado código cadastrado. 

Relatórios Permite a mais vasta gama de relatórios possíveis, constituindo-se a emissão de relatórios, como 
um dos pontos mais fortes do software. Todos os relatórios configuráveis, e emitidos por período, 
conforme a necessidade do cliente, abrangendo os detalhes da empresa, de emissores, de 
transportadoras, dos veículos, dos tipos de veículos, dos fabricantes, dos produtos, dos descontos, 
de paletes, de balanças, de usuários e de pesagens. Todos os relatórios podem ser visualizados, 
armazenados ou impressos e ainda permitem a configuração detalhada de parâmetros, para que só 
esteja presente no relatório as informações realmente necessárias, permitindo ainda a impressão 
zebrada para melhor visualização. 

Modo de operação O sistema permite o modo de operação manual ou automático, para todos os tipos de pesagem. 
Módulos de Webservice* Módulo Webservice passivo e/ou ativo* – módulos opcionais e disponíveis apenas sob consulta. 
Registro de placas Permite o registro da placa principal do veículo, bem como da placa da carreta, mesmo que seja 

diferente da placa principal do veículo. 
Integração* O software GRP pode ser integrado* a outros sistemas de gerenciamento e controle de estoques, 

cargas e/ou materiais, conforme as necessidades do cliente, consulte nossa equipe técnica para 
saber detalhes sobre os processos de integração. 

Identificação de placas O sistema possui integrado um módulo de OCR (sistema de reconhecimento de imagens) que lê as 
câmeras conectadas no sistema e identifica os números das placas dos veículos nas mais adversas 
condições possíveis. 

Descontos Permite o desconto na carga, conforme a configuração do usuário, utilizando o sistema de paletes, 
embalagens ou ainda através de grãos quebrados, impurezas, triguilho, ardidos, gramas PH, grãos 
verdes ou quaisquer outros descontos que se deseje aplicar ao sistema. 

Método de controle de 
registros 

Através de fichas, são guardados todos os dados do sistema, de forma a facilitar as buscas e 
controles de operações a serem realizadas, tudo indexado de forma fácil e rápida para garantir uma 
maior exatidão nas pesagens e agilidade em todo o sistema, com todos os registros prontamente 
recuperáveis. 

 * Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente. 
  

 

 

Modo de funcionamento 

Entrada/Identificação do 
veículo 

O veículo se posiciona para entrar na plataforma, onde é realizada a identificação do veículo de 
forma manual ou automática, onde pode ser realizado um pré-cadastro do veículo para agilizar 
no momento de pesagem. 

Liberação ou bloqueio do 
veículo 

Conforme o cadastro realizado o veículo é liberado ou bloqueado para seguir para balança. 

Entrada do veículo na 
plataforma 

Através de informações disponíveis nos semáforos e abertura e/ou fechamento de cancelas, o 
veículo acessa a plataforma de pesagem. 

Posicionamento do veículo Os sensores detectam a presença do veículo e o correto local de parada do mesmo. 
Pesagem e armazenamento 
no banco de dados 

É realizada a pesagem e o registro do veículo é inserido e disponibilizado no banco de dados 
local ou do servidor. Pode-se realizar a conferência automática do peso de origem (conforme 
nota fiscal), bloqueando o veículo se a carga estiver fora da tolerância permitida. 

Saída e emissão de tickets O veículo é liberado para sair da plataforma de forma manual ou automática e é realizada a 
emissão do ticket de pesagem para o controle da carga. 
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Itens opcionais 

Módulos de Webservice Módulo Webservice passivo – Recebe a validação da pesagem contendo o número do ticket para     
.                                              a identificação do respectivo serviço; 
Módulo Webservice ativo –      Fornece todos os dados da pesagem, inclusive o número do ticket; 

(Ambos disponíveis apenas sob consulta) 
Integração O software GRP pode ser integrado a outros sistemas de gerenciamento e controle de estoques, 

cargas e/ou materiais, conforme as necessidades do cliente, consulte nossa equipe técnica para 
saber detalhes sobre os processos de integração. 

Exclusividade Modificações e/ou alterações no software padrão podem ser estudadas e conseguidas mediante 
consulta. Caso o cliente necessite de uma aplicação em especial, poderá consultar o departamento 
de desenvolvimento técnico da Líder Balanças para uma proposta exclusiva para suas 
necessidades. 

  

  

 

Observações de uso 

Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas e se assegure de que o 
hardware escolhido, cumpra com os requisitos básicos necessários à instalação. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa 
equipe técnica para auxiliá-lo. 
 
Para detalhes sobre os indicadores, características das balanças, das câmeras e sistemas de controle (cancelas, semáforos 
e sensores), consulte as descrições técnicas de cada produto individualmente ou a nossa equipe técnica. 

 
 
Garantia 

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial. 
Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: http://www.liderbalancas.com.br, ou 
através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br. 

 


