
GISCALE 
NOVAS FUNÇÕES E

INTERFACE RENOVADA 

Controlar e visualizar 
o seu indicador de

o PC

Controle as suas linhas 
de produção e todos os 
indicadores GI400-GI410

PROONE



Giscale é o software ideal para linhas de produção com operadores.  
A experiência em múltiplos projectos, trabalhando de mãos dadas com 
gestores de qualidade e produção, resultou nesta nova versão do Giscale.

O novo Giscale maximiza o objectivo de ajudar a aproximar todos os níveis da Indústria 4,0. Fornece da-

dos objetivos em tempo real para po der detetar qualquer situação, favorável ou desfavorável, ajudando 

a tomar decisões concretas e a corrigir um possível desvio negativo na produção diária, melhorando a 

produtividade.

NOVAS FUNÇÕES 
E APLICAÇÕES 
· Novo visual, design de menus mais intuitivos e com  

configurações personalizáveis

· Controlo de produção e produtividade

· Resumo da produtividade por operador, por balança, pesagem realizada,  
produtividade total, % do produto oferecido, etc.

· Mais intervalos de modo de controlador de peso para um controlo eficaz

· Agora com dados de importação/exportação   
e relatórios com campos configuráveis
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INDÚSTRIA 4.0 
mais próxima de todos os tipos de linhas de produção 

FUNCIONES GISCALE ONE GISCALE PRO

 » Registo de pesagem com detalhe do produto

 » Ligação de múltiplos indicadores

 » Impressão de talões de pesagem.

 » Consulta do histórico dos registos.

 » Exportação de relatórios  (PDF, XLS, CSV).

 » Registo de campos, tais como: Produtos, Operador e Balança.

 » Realiza a pesagem com os diferentes modos do GI400 (Controlador de peso,  
contador de peças...).

 » Personalização de talões e relatórios (pedir preço).

 » Monitorização e gestão das linhas de produção.

 » MÓDULO ESTATÍSTICO OPCIONAL:

 » Gráficos em tempo real do peso médio processado, valor máximo/mínimo,  
taxa de amostragem ou amostra por segundo.

 » Análisis gráfico de los registros de pesadas

 » MÓDULO OPCIONAL DE CONTROLO DE PRODUÇÃO

 » Controlo em tempo real do operador, balança, produto

 » MÓDULO OPCIONAL CONNEXIÓN A ERP’S
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MÓDULO OPCIONAL FUNÇÃO STANDARD



Possibilita a atualização do 
firmware dos indicadores 

GI400-410

UPDATE 
TOOLS

Permite a configuração e 
parametrização do indicador 
(utilizador técnico). Permite 
o design de cabeçalhos de 

talões

CONFIGURATION 
TOOLS

SERIE GI400 | GI410

3 SOFTWARES 
gratuitos para o seu indicador

DOWNLOAD GRATUITO
Disponível em www.giropes.com

Ligação a 1 indicador
(GI400 y GI410)

Ligação ao indicador 
via COM 

GISCALE
SOFTWARE DEMO


