


RECURSOS*
•  Cadastramento flexível dos dados.

•  Carga automática e remota.

•  Agendamento de carga.

•  Backup da base de dados.

•  Monitoramento de rede.

•  Integração com a retaguarda.

•  Exportação de dados.

•  E-mail de alerta.

•  Atualização automática.

•  Diversos layouts de etiquetas.

•  Gestão da validade.

•  Controle de operadores.

•  Gestão de quebras de produção.

•  Possibilidade de trabalhar com diversos preços e        
    layouts de impressão na mesma balança.

•  Gestão inteligente através de IoT.

•  Compativel com RDC 359,360/02 e RDC 429/20.

•  Código 2D.

•  Impressão de 3 preços.

O MGV 7 é a solução on-premise para centralizar e gerenciar informações das redes de balanças Prix da Toledo do Brasil. Com 
simplicidade no uso e segurança, proporciona controle completo das pesagens, além de agilizar e garantir a atualização das informações 
nas etapas de preparação para exposição na loja e venda direta no balcão.

MGV 7 
MÓDULO GERENCIADOR DE VENDAS

CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS

•  Gerenciamento por loja, departamento ou balança.
•  Interface amigável e padronizada facilitando a utilização do software.
•  Permite realizar outras tarefas durante o envio de carga para   
    as balanças.
•  Ambiente multiusuário que permite mais de um computador atuar    
    na mesma base de dados.
•  Múltiplas redes de balanças que possibilitam a comunicação    
    simultânea nas redes Ethernet e Wi-Fi na mesma loja.
•  Gerenciamento centralizado através do Painel de Controle do MGV 7.
•  Relatórios textuais e gráficos, que podem ser exportados para PDF   
    e Excel, facilitam o controle e gerenciamento das vendas e utilização  
    das balanças.
•  Assistente de Inicialização do software que auxilia o usuário a realizar a configuração inicial, além de possibilitar a reutilização       
    configuração realizada.
•  Controle de segurança aprimorado e mais detalhado com excelentes níveis para controle dos usuários.
•  Envio de e-mails automáticos para o acompanhamento da atualização das balanças na loja.
•  Monitoramento do MGV 7 que dispõe, através de uma única tela, o status de todas as ações de atualização das balanças       
e demais informações importantes que ocorrem durante os processos.
•  Possibilidade de utilizar os monitores avançados da Cloud Prix para informações gerenciais.
•  Gestão de transações é uma ferramenta exclusiva para o controle de validade dos produtos, que permite total acompanhamento   
   do processo desde a embalagem até a saída no ECF-PDV. Através do detalhamento das informações e alertas visual, sonoro ou por  
    e-mail, este recurso oferece segurança ao supermercadista evitando a exposição e comercialização de produtos vencidos na loja.
•  Banco de dados SQL Express que garante estabilidade, segurança e melhor funcionamento do software.

* Alguns recursos são exclusivos da versão Pro, consulte nossa equipe de vendas para mais informações.



•  Monitoramento do MGV 7 que dispõe, através de uma única  
    tela, o status de todas as ações de atualização das      
    balanças e  demais informações importantes que ocorrem   
    durante os processos.
•  Configuração independente de lojas cadastradas, que   
    possibilita personalizações conforme a loja.
•  Total gerenciamento das balanças ligadas em redes Ethernet  
    e Wi-Fi.
•  Sistema de contingência, que permite a utilização de até                 
    três servidores, sendo um servidor principal e outros dois       
    trabalhando paralelamente, sem precisar de intervenções   
    para a atualização e prontos para assumir o controle  
    a qualquer instante.

ESTRUTURA DE REDE MISTA

VERSÃO MULTILOJA 
COM ASSINATURA POR LOJA 

ETHERNET CABO (LAN) E WI-FI (WLAN)

Integra grandes quantidades de balanças com comunicação Ethernet (cabo já existente 
na loja) e Wi-Fi, oferecendo mais mobilidade das balanças na loja e menor congestionamento 
no local de instalação.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA*

Fornece informações gerenciais que auxiliam durante a tomada 
de ações preventivas para garantir o funcionamento contínuo 
e aumento da vida útil das balanças, assim como a redução de 
gastos prematuros com manutenções.
Informa sobre:

•  Ocorrências de sobrecargas;*
•  Fugas de zero;*
•  Quantidade de etiquetas impressas;*
•  Quantidade de informações cadastradas;
•  Espaço livre de memória. 

* Recursos disponíveis somente para as balanças 
da linha Prix 5, Prix 6 e Prix 7.

AJUDA DO MGV 7

Esclarecimento de dúvidas rápido e confiável para a operação 
do programa e da rede de balanças. 
Obtenha informações sobre:

•  Requisitos básicos para a instalação.
•  Tipos de rede e de balanças.
•  Compatibilidade do parque de balanças. 

O MGV 7, também dispõe de recursos específicos  
de gerenciamento centralizado indispensável para a sua aplicação. 
Especialmente desenvolvido para gerenciar mais de uma loja  
a partir de um único local, por validação em nuvem.



SERVIÇOS
A Toledo do Brasil executa serviços de 
instalação, calibração, manutenção 
preventiva e corretiva e atualização 
tecnológica nas mais variadas balanças, 
com o máximo de qualidade, no menor 
tempo possível, reduzindo os períodos 
de parada e otimizando o processo 
operacional de seus clientes.

COBERTURA
Os serviços são realizados por mais de 
350 técnicos em sistemas de pesagem 
que atuam em todas as regiões do país. 
Cerca de 30.000 itens disponíveis em 
estoque viabilizam o atendimento imediato, 
minimizando o tempo de execução dos 
serviços de manutenção e atualização. 
A Toledo do Brasil conta com mais 

de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas 
credenciadas e constantemente treinadas, 
aptas a realizar serviços em balanças do 
mercado varejista.

MANUTENÇÃO E CONFORMIDADE
Para assegurar a qualidade dos processos 
de pesagem, a Toledo do Brasil realiza 
manutenções e verificações periódicas 
nos equipamentos dos clientes.

Os programas de manutenção e 
conformidade permitem que os clientes de 
vários segmentos atendam aos requisitos 
da legislação metrológica, bem como das 
normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 
16949, Boas Práticas de Fabricação, Boas 
Práticas Laboratoriais, entre outras, no que 
diz respeito à manutenção e à calibração 

de equipamentos.

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo 
do Brasil atende às normas NBR ISO 
9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO/
IEC 17025 (Gestão da Qualidade para 
Laboratórios de Calibração), ISO 14001 
(Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão 
de Saúde e Segurança Ocupacional).

CALIBRAÇÃO
Os Laboratórios de Calibração da Toledo 
do Brasil (matriz São Bernardo do Campo 
- SP e filial Lauro de Freitas - BA) são 
acreditados pela Coordenação Geral de 
Acreditação (Inmetro), estão integrados 
à Rede Brasileira de Calibração-RBC e 
atendem à norma NBR ISO/IEC 17025.
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Araçatuba, SP ..................................................... (18) 3303 - 7000
Belém, PA ........................................................... (91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG ............................................. (31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP .................................... (19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ............................................. (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT .......................................................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.......................................... (41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE ....................................................... (85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ......................................................... (62) 3612 - 8200
Manaus, AM ........................................................ (92) 3212 - 8600

Maringá, PR ........................................................ (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS .................................. (51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................................................... (81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ............................................... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ............................................... (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .......................... (71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP .................................. (12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ........... (11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ................................................... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES ............................................... (27) 3182 - 9900

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. PRIX é qualidade. 
PRIX é Toledo do Brasil.toledobrasil.com

A MAIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESAGEM DO BRASIL

Para o correto funcionamento da solução, é exigido primeiramente que o computador onde será instalado o MGV 7 atenda aos pré-
requisitos de hardware do Windows instalado. Essa informação pode ser obtida diretamente com a Microsoft e pode mudar conforme 
a versão utilizada.
Após a verificação dos requisitos mínimos, outro fator que deve ser observado é o volume das informações que serão processadas 
pelo aplicativo. Quanto maior o volume de informações (número de balanças; número de itens / dados associados ao item por 
balança) maior será o tempo para execução de funcionalidades críticas, como Associação dos Dados, Importação de Arquivos 
e Comunicação.
O bom desempenho de atualização das lojas (balanças) está diretamente relacionado à configuração do computador, velocidade do 
link de comunicação, quantidade de lojas e quantidade de balanças/loja. Estas considerações são importantes ao definir a
configuração do computador e do link de comunicação.
Independentemente do volume de informações, um computador onde seja necessária a instalação do MGV 7 deve possuir as 
seguintes características:

*Para configuração do MGV 7 acima de 30 lojas ou em configurações com mais de 300 balanças, recomenda-se o uso do SQL Server Standard devido ás 
limitações sistêmicas do SQL Express

ESPECIFICAÇÕES DO COMPUTADOR E AMBIENTE OPERACIONAL

Lojas
(Considerando 10 balanças por loja)

1 a 20 lojas 21 a 50 lojas* 51 a 100 lojas* mais de 100 lojas*

Processador 2 Núcleos ou superior 4 Núcleos ou superior 8 Núcleos ou superior Consulte

Memeria RAM Mínimo de 4 GB Mínimo de 8 GB Mínimo de 16 GB Consulte

Comunicação Ethernet ou Wi-Fi

Sistema Operaconal
Windows 8.1 - 32 e 64 bits / Windows 8.1 Pro - 32 e 64 bits / Windows 8.1 Enterprise - 32 e 64 bits / Windows Server 2012 R2 
Foundation / Windows Server 2012 R2 Essentials / Windows Server 2012 R2 Standard / Windows Server 2012 R2 Data Center/ 
Windows 10 Enterprise - 32 e 64 bits / Windows Server 2016 / Windows Server 2019. Obs.: Windows 10 Home não é compativel. 

HD 1 GB livre por loja

Placa de Video Resolução 1024 x 768

Impressora Para impressão de relatórios textuais ou gráficos

Conectividade Porta 9000 TCP para comunicação com as balanças. Acesso ao endereço: www.cloudprix.com.br e seus subdomínios


