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A Tudopararegistar  apresenta 2 tipos de soluções com balanças  inte-

gradas com software Zone soft : 

 

Balanças de check-out ,balanças de impressão de etiquetas com código de barras e 

talões temporários. Estes tipos de balanças podem ser integradas na mesma solu-

ção /sistema, se tal for necessário. Poderemos ter uma balança de check-out na caixa 

para determinados produtos, uma balança de código de barras numa secção de fruta 

(frango assado, etc. ) e uma balança de leitura temporária (grande porte) na secção 

do talho, numa determinada superfície comercial.  
 

 

  
Balança Check-out – balança interligada diretamente com o POS, cuja leitura é au-

tomática  e on-line, tendo o utilizador apenas que selecionar o artigo a registar no 

software, sendo a leitura automaticamente integrada e registada no documento em 

aberto na aplicação. Esta solução é eficaz para quando a balança está junto á caixa 

de pagamento e  é o utilizador que efetua a pesagem do artigo. O utilizador só tem 

que pressionar numa tecla direta do artigo no PC e o software automaticamente vai 

ler o peso á balança e regista-lo.  
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Balanças de Comunicação TCP/IP– leitura de talões temporários – Esta solução 

permite a interligação ao POS por intermédio de um dispositivo (GETAWAY), onde é 

ligada a balança Master ou POS e por sua vez, caso possua mais balanças, as restan-

tes são ligadas á principal. Este tipo de balanças permite ao vendedor atender o cli-

ente, registando em determinada balança, os vários produtos, que o cliente desejar 

levar, e no final, a balança imprimirá um ticket com um código de barras, cuja leitura 

no Software identificará todos os artigos e respetiva pesagem que o vendedor efe-

tuou para determinado cliente. Por exemplo, imaginemos a seguinte situação : Um 

cliente dirige-se a uma secção do estabelecimento comercial e deseja levar 3 artigos 

diferentes de pesagem. O vendedor pressiona numa tecla para se identificar e vai 

registando, na balança os diversos artigos que o cliente deseja. O cliente ao dirigir-

se á caixa, entrega este talão ou etiqueta e o software ao ler o código de barras iden-

tificará todos os artigos entretanto pesados para esse cliente e automaticamente re-

gistará todas as linhas dos artigos e respetivos pesos, na venda a balcão ( ou noutro 

documento de venda). Resumindo, um determinado cliente pode ser atendido, pelo 

mesmo vendedor, não sendo necessário estar a imprimir uma etiqueta por cada arti-

go. Esta solução é utilizada em estabelecimentos comerciais com movimento relati-

vamente elevado, prescindindo da balança próxima do PC.  

 

 

Comunicação 

Comunicação 
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EXA 56PPI 

Balança Check-out  

 
-Bateria interna  

-Teclado numérico 

-Mostrador de Peso, Preço e Quantidade 

-BackLigth, frente e traseiro 

-Programação de 100 PLU diretos.  

-Comunicação  RS232 

-Protocolo de comunicação Zone soft 

-Dimensões: 284mm x 320mm x 120mm 

PVR 

140.00€ 
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EXA MARTE 

Balança Check-out  (V4) 

 

PVR 

V4 

00.00€ 

PVR 

IC 

00.00€ 

PVR 

ILC 

00.00€ 

PVR 

() 

00.00€ 
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Balança EXA URANO V4 

PVR 

00.00€ 



Balança  EXA EuroScale  

15-30 KG MULT-ESCALA 

Saída de RS232 /RJ45(Comunicação até 60 

Maquinas em rede) 

Impressão de código de barras e leitura 

direta de todos os produtos registados. 

Programação direta de produtos a partir do 

software POS( apenas em software 

ZONESOFT) 

49 Plu´s diretos. 

10 Vendedores 

Impressão Logotipo 

Inclui 1ª verificação 

Display com Backlight Programável.  

Possibilidade de ativar fatura simplificada 

Modelos: 

20V1498T= duplo corpo com impressora 

20RL98T= duplo corpo com etiquetadora 

22V1498T= suspensão com impressora 

22RL98T= suspensão com etiquetadora 

PVR 
20V1498T 

00.00€ 

PVR 
20RL98T 

00.00€ 

PVR 
22V1498T 

00.00€ 

PVR 
22RL98T 

00.00€ 
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Balança  EXA Jupiter   

15-30 KG MULT-ESCALA 

Saída de RS232 e RJ45 

Impressão de código de barras e leitura 

direta de todos os produtos registados. 

Programação direta de produtos a partir do 

software POS( apenas em software 

ZONESOFT) 

40 Plu´s diretos. 

10 Vendedores 

Impressão Logotipo 

Inclui 1ª verificação 

Acumula e totaliza.  

Display com Backlight Programável.  

Possibilidade de ativar fatura simplificada 

 

 

Modelos: 

20V10= duplo corpo com impressora 

20RL= duplo corpo com etiquetadora 

22V10= suspensão com impressora 

22RL= suspensão com etiquetadora 

PVR 

20V10 

00.00€ 

PVR 

20RL 

00.00€ 

PVR 

22V10 

00.00€ 

PVR 

22RL 

00.00€ 
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As balanças OPENSCALE permite uma 

pessagem tradicional com uma tecnologia 

moderna.  Incorpora um ecra tactil de 15 

Pol e monitor cliente de 9 Pol. Poderá 

instalar qualquer software certificado do 

mercado, não sendo necessário POS. 

Com este equipamento terá uma solução 

ALL IN ONE (tudo em um só 

equipamento),  POS e balança e 

etiquetadora. 

PVR 

20I 

00.00€ 

Características: 

 

Balança duplo corpo ou  suspensão, com 

impressora de talão ou etiquetas. 

 

 

CPU: Intel Atom N330 dual-Core 1,6 Mhz  

Chipset Pantalla: Intel 945 G  

Memoria: DDR II 667 Mhz, hasta 2 Gb.  

 

TFT LCD: 15” 4:3  

Brightess: 250 Nits  

Resolução: 1024X768  

Touch Screen  

Monitor cliente: VGA 9” panorâmico (Opcional 

15 “)  

 

HDD: SATA de 250 GB  

Compact Flash: Slot Tipo II  

 

Alimentação: 12 V  

Saída de Rede: Gigabit Ethernet.  

Portas USB: 8 portas (4 internos, 2 em baixo e 2 

laterais 

Portas de serie: 4 X RS232  

PS/2: Conecção teclado e rato  

Porta paralela: 1 X DB 25 Vias.  

Porta VGA: Saída VGA de 15 Vias 

Audio: 1X line - Out, 1 X line In  

PVR 

20RL 

00.00€ 

PVR 

22I 

00.00€ 

PVR 

22RL 

00.00€ 

POSFUTURE OPENSCALE 
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Software 

Comércio Retalho em Geral 

 

Peixarias, Talhos, Charcutaria, Frutaria. 

TECNOLOGIA 

Base de Dados MSQL. 

Funciona com tecnologia TouchScreen. 

Funciona com balanças eletrónicas. 

Funciona com leitores de código de barras. 

Funciona com impressoras de talões porta paralela, série e USB. 

- Possibilidade de agregar fotos do tipo BMP, JPEG aos produtos. 

– Em qualquer momento, o empregado/operador, poderá ser trocado. 

– Gestão de Controlo de Ponto, guardando data/hora de entrada e saída. 

– Reimpressão do último documento de venda emitido. 

– Abertura da gaveta de dinheiro em qualquer momento, desde que o empregado/operador te-

nha permissões. 

– Listagem de talões emitidos. 

– Conversão de talões em venda a dinheiro. 

– Funcionamento com Notas de Crédito, podendo ser utilizada uma nota de crédito para paga-

mento de uma conta. 

– Vários tipos de pagamento. 

– Possibilidade de desdobrar uma conta. Por exemplo a conta poderá ser divida e paga em nu-

merário e por exemplo em multibanco. 

– Emissão de faturas em formato talão para clientes. 

– Conta Corrente de Clientes no ponto de venda. 

– Emissão de recibos em formato talão para pagamento de faturas de clientes. 

– Possibilidade de realizar descontos por produto. 

– Possibilidade de realizar descontos comerciais no total do documento. 

– Possibilidade de realizar acertos ao valor total. Por exemplo se o total de um documento for de 

100,50€, o operador facilmente poderá retirar os 0.50€ da total, sendo realizado um desconto au-

tomaticamente. 

– Possibilidade de inserir observações nos documentos de venda. 

– Possibilidade de suspender/recuperar uma conta. 

– Gestão de abertura de caixa (fundo maneio). 

– Fecho de sessão por empregado/operador. 

– Possibilidade de procurar um produto, apenas indicando qualquer letra da sua descrição. 

– Gestão de entrada/saída de caixa. 

– Tecla de produtos mais vendidos. 

– Possibilidade de realizar a venda, clicando sobre o produto, passando o código de barras do 

produto num leitor específico ou indicando o código, referência do produto. 

– Gestão de edições, nomeadamente o mercado de papelarias para gestão de revistas e jornais. 

– Possibilidade de trabalhar com grelha de cores e tamanhos. 

– Possibilidade de efetuar devoluções em dinheiro ou talão. 
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Software 

Pastelaria  

 

TECNOLOGIA 

Base de Dados MSQL. 

Funciona com tecnologia TouchScreen. 

Funciona com balanças eletrónicas. 

Funciona com leitores de código de barras. 

Funciona com impressoras de talões porta paralela, série e USB. 

ANÁLISE E GRÁFICOS DE VENDA 

Aqui reside uma das potencialidades do ZSRest. Poderá consultar todos os movimentos de vendas, 

empregados, produtos, famílias, compras. Tem ainda a possibilidade de imprimir todas as lista-

gens para impressoras A4 e visualizar a informação em formato de gráficos, no qual apresenta uma 

melhor análise visual dos resultados. 

STOCKS E COMPRAS A FORNECEDORES 

Introduza as compras a fornecedores. Gestão de stocks. O ZSRest está preparado para funcionar 

com unidades complementares. Por exemplo a compra é feita à grade. A venda é realizada por 

unidade. Facilmente crie regras de conversão de compras e vendas e mantenha o seu stock sem-

pre atualizado. 

ACESSO ONLINE 

Aceda em tempo real à informação do seu estabelecimento. Não necessita de configurar contas de 

acesso remoto. Poderá em qualquer lugar e hora, visualizar a sua faturação, ver informação para 

análise e poderá ainda criar informação (ex. produtos), que ficarão automaticamente disponíveis 

no estabelecimento. 

E muito mais . . . 

Comissões de empregados, permissões por operador, happy hour, balanças de peso, visores de 

cliente, funciona com qualquer impressora de talões, impressão de logótipos, gestão de couverts, 

menús, produtos compostos, famílias, sub-famílias, acesso ao sistema por biometria, comentários 

-Registo Balcão e mesas 

-Consulta de mesa, fatura, fat. Simplificada, fat. Crédito / Recibo e nota de crédito 

-Sistema de divisão de conta 

-Monitores de publicidade 

-Comunicação com balanças check-out ou tcp/ip 

-Desdobramento de conta 

-Transferência entre mesas/cartões/espaços 

-Envio de fecho de sessão/dia por SMS e/ou email 

Acesso biométrico para validação de operadores 
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Tabela de Portes 

A entrega de material é considerada nas nossas instalações, cessando a nossa responsabili-

dade sobre ela a partir do momento em que a entregamos ao transportador. 

Salvo acordo em contrário, não assumimos os riscos de transporte, que serão totalmente a 

cargo do comprador. 

Todos os defeitos provocados no material devem ser constatados na presença do transporta-

dor e assinalados na guia de transporte, com a assinatura do comprador. Caso não o consiga 

fazer na altura da entrega do material, deve escrever na carta de porte “Sujeito a conferên-

cia” e comunicar a anomalia no prazo máximo de 3 dias, se possível com fotos do defeito. 

 

Cargas com seguro, solicite-nos cotação. 
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Tel: 218200221 

Email: geral@tudopararegistar.pt 

www.tudopararegistar.pt 

Revenda-Assistência-Reparação 

Rua Amilcar Cabral nº2 Lja D 

2625-705 Quinta das Indias, Vialonga 

TUDOPARAREG I STAR  LDA  

 Preços apresentados nesta tabela, são aplicados em pronto 
pagamento. 

 

 

 Todos os descontos estão incluídos (35%+5%). 
 

 

 Mértodo de pagamento a 30 dias (negociável). 
 

 

 Preços apresentados sem iva. 
 

 

 Tabela para revendedores. 


