
Balança Topmax-SS: solução controle de validade e gestão de perdas 

A Urano Balanças e Equipamentos Eletrônicos está lançando uma ferramenta eficaz 

para a gestão de loja, a balança Topmax-SS, que oferece o que há de mais moderno 

para a automação dos processos de pesagem no estoque e o gerenciamento dos 

produtos do varejo. O diferencial desse equipamento é a tecnologia desenvolvida para 

os controles de validade e rastreabilidade dos produtos pesáveis.  

A Topmax-SS gera um número sequencial único e exclusivo com informações sobre 

cada operação realizada, que compõe o código 128 Urano. Com o código na etiqueta, é 

possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos 

vencidos, facilitando assim a gestão de validade. Além disso, com a tecnologia é 

possível prevenir perdas como as provenientes de trocas de etiquetas.  

O uso do equipamento facilita ao gestor realizar o gerenciamento dos produtos pré-

embalados ao confrontar o relatório de demanda do software gratuito Urano Integra * 

com o relatório de vendas do sistema de gestão da loja. A ação identifica os produtos 

próximos do vencimento, facilitando a tomada de decisão para a substituição, 

transformação ou vendas em promoção.  

A Topmax-SS atualiza o cadastro interno de produtos, tem memória e espaço para 

informação nutricional e dados adicionais. O cadastramento pode ser realizado por 

meio do software da Urano ou da importação de dados provenientes do sistema de 

gestão do cliente. 

 

* Urano Integra  

O Urano Integra é um software gratuito desenvolvido pela Urano, que permite o 

gerenciamento eficaz de equipamentos e dados. Em conjunto com os equipamentos 

Urano torna-se um sistema que simplifica o processo de automação comercial, 

permitindo inserir e gerenciar os dados relacionados aos produtos e equipamentos do 

estabelecimento.  

O aplicativo é multiplataforma (windows e linux), foi desenvolvido com tecnologia 

Java,  tem estrutura de banco de dados e permite ao usuário a atualização dos dados 

das balanças da rede em tempo real. Monitora o status de carga de balanças de uma 

ou mais lojas, realiza a sincronização automática de informações e a geração de 

layouts de etiquetas. Oferece ainda servidor de FTP, gerenciador de backup e maior 

facilidade para a integração de dados, convertendo arquivos de balanças de outros 

fabricantes. Elabora relatórios gerenciais, que contribuem para ações estratégicas, 

realiza gestão de pesagem e manutenção.  

 



Sobre a Urano 

Há 32 anos no mercado brasileiro, a Urano desenvolve e produz equipamentos de alta 

tecnologia. Com sede em Canoas, no Rio Grande do Sul, a indústria oferece uma linha 

de balanças nas versões digitais, eletrônicas, comerciais, industriais, pesadoras, 

contadoras, pediátricas, para correios e de plataforma. Na linha de automação 

comercial, produz impressoras de cupom térmico, impressoras fiscais e S@T. 

A Urano dispõe de centros de distribuição de peças e acessórios em Canoas (RS), 

Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e uma rede de assistência técnica 

autorizada, com mais de 400 empresas credenciadas. Os clientes também contam com 

uma central de relacionamento para monitorar chamadas e um chat online para 

dúvidas e esclarecimentos. 

Mais informações no site: www.urano.com.br  

Informações para a imprensa: 

Lana de Paula - (11) 94762-6570 

http://www.urano.com.br/

