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SoluSoluçção Posto de Combustão Posto de Combustíívelvel

Posto Via ParafusoPosto Via Parafuso
CamaCamaççariari --BABA

Estudo de CasoEstudo de Caso

Posto Via ParafusoPosto Via Parafuso
Estudo de CasoEstudo de Caso

Instalações do Posto antes da consultoria:

nn 2 Bombas 2 Bombas GilbarcoGilbarco SimplesSimples
nn 2 Bombas 2 Bombas GilbarcoGilbarco DuplasDuplas
nn 2 Bombas 2 Bombas MovitecMovitec Duplas (GDuplas (Gáás)s)
nn Loja de Conveniências ECF com Loja de Conveniências ECF com BematechBematech

O  cliente em questão não possuia nenhum tipo de automação, no que diz respeito ás bombas, ecfs, ou
demais processos gerenciais e produtivos do posto.



2

Passos para AutomaPassos para Automaççãoão
1.1. Consultoria para automaConsultoria para automaçção e informatizaão e informatizaçção do posto.ão do posto.
2.2. Mão de Obra para adequaMão de Obra para adequaçção das instalaão das instalaçções no posto.ões no posto.
3.3. AdequaAdequaçção das Bombasão das Bombas
4.4. InstalaInstalaçção do sistema CUBão do sistema CUB
5.5. InstalaInstalaçção do sistema ão do sistema TkTk--PostoPosto
6.6. InstalaInstalaçção do sistema ão do sistema TkTk--PostoPosto OnlineOnline

A TKS Software fornece acompanhamento completo do processo de consultoria, especificação, compra e 
instalação e suporte de todo o hardware e software necessário à completa automação do seu posto.

Sistema PropostoSistema Proposto
Como o sistema funciona?Como o sistema funciona?

O CUB é conectado às bombas na pista e ao computador, que executa o software do CUB bem como os
sistemas Tk-Posto da TKS Software, permitindo que o cliente tenha total controle sobre as informações do 
posto através do computador local ou via internet.
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InstalaInstalaççõesões
Bombas Bombas GilbarcoGilbarco

Procedimentos:

nn VerificaVerificaçção de Compatibilidade dos ão de Compatibilidade dos 
modelos instaladosmodelos instalados

nn Passagem de Dutos SubterrâneosPassagem de Dutos Subterrâneos
nn Passagem de Cabos de DadosPassagem de Cabos de Dados
nn InstalaInstalaçção de Unidades Seladorasão de Unidades Seladoras
nn InstalaInstalaçção de Tubos Flexão de Tubos Flexííveisveis
nn InstalaInstalaçção das placas de ão das placas de 

comunicacomunicaçção.ão.
nn ConfiguraConfiguraçção das Bombasão das Bombas

Como representante da Gilbarco na Bahia, com forte atuação em Salvador e região metropolitana, 
procedemos a especificação, realizamos e acompanhamos todas as alterações necessárias para instalação
do sistema.

InstalaInstalaççõesões
Bombas Bombas MovitecMovitec (G(Gáás)s)

Procedimentos:

nn VerificaVerificaçção de Compatibilidade dos ão de Compatibilidade dos 
modelos instaladosmodelos instalados

nn Passagem de Dutos SubterrâneosPassagem de Dutos Subterrâneos
nn Passagem de Cabos de DadosPassagem de Cabos de Dados
nn InstalaInstalaçção de Unidades Seladorasão de Unidades Seladoras
nn InstalaInstalaçção de Tubos Flexão de Tubos Flexííveisveis
nn InstalaInstalaçção das placas de ão das placas de 

comunicacomunicaçção.ão.
nn ConfiguraConfiguraçção das Bombasão das Bombas

Procedemos o contato com o fabricante para especificação, realização e acompanhamento de todas as 
alterações necessá rias para instalação do sistema.
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InstalaInstalaççõesões
CUBCUB--ConcentradorConcentrador Universal de BombasUniversal de Bombas

Procedimentos:

nn InstalaInstalaçção e configuraão e configuraçção e testes do sistema CUB ão e testes do sistema CUB 
(Software (Software LogitronLogitron + Hardware + Hardware LogitronLogitron))

As fotos acima mostram o CUB, que recebe todo o cabeamento feito nas bombas. O mesmo dever ser 
instalado e configurado, bem como seu software de comunicação específico, que utiliza uma porta serial 
RS -232 de um computador para a comunicação do sistema Tk-Posto com as bombas.

InstalaInstalaççõesões
Sistema Sistema TkTk--PostoPosto

Procedimentos:

nn EspecificaEspecificaçção, configuraão, configuraçção e instalaão e instalaçção do sistema ão do sistema TkTk--PostoPosto no no 
servidor de supervisão para comunicaservidor de supervisão para comunicaçção com o sistema CUBão com o sistema CUB

A  instalação do sistema Tk-posto permitiu a supervisão de todas as bombas, fornecendo ao cliente total 
controle das operações do posto e o acompanhamento das vendas em tempo real.
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FuncionalidadesFuncionalidades
Sistema Sistema TkTk--PostoPosto

FuncionalidadesFuncionalidades
Sistema Sistema TkTk--PostoPosto

nn SupervisãoSupervisão de de todastodas as as bombasbombas
nn IntervenIntervenççãoão nana operaoperaççãoão dasdas bombasbombas
nn Total Total controlecontrole dasdas operaoperaççõesões do do postoposto
nn AcompanhamentoAcompanhamento dasdas vendasvendas emem tempo realtempo real
nn Preset Preset emem dinheirodinheiro e e litroslitros
nn ImpressãoImpressão de de cuponscupons fiscaisfiscais
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InstalaInstalaççõesões
Loja de ConveniênciasLoja de Conveniências

Procedimentos:

nn InstalaInstalaçção de Ponto de Redeão de Ponto de Rede
nn InstalaInstalaçção e configuraão e configuraçção do sistema de Vendas (ECF ão do sistema de Vendas (ECF 

BematechBematech) para comunica) para comunicaçção com sistema ão com sistema TkTk--PostoPosto

Na loja de conveniências, foi retirado o teclado ligado diretamente ao ECF Bematech e foi instalado o 
sistema de vendas da TKS que permite o total controle das vendas e faturamento da loja.

InstalaInstalaççõesões
Sistema Sistema TkTk--PostoPosto OnlineOnline

Procedimentos:

nn EspecificaEspecificaçção, configuraão, configuraçção e instalaão e instalaçção do sistema ão do sistema TkTk--PostoPosto
OnlineOnline no servidor de supervisão para visualizano servidor de supervisão para visualizaçção das ão das 
informainformaçções do posto via ões do posto via internetinternet

A  instalação do sistema Tk-Posto Online permitiu o monitoramento de todas as as principais informações
gerenciais do posto através da internet, fornecendo ao cliente acesso direto ao banco de dados do posto
em qualquer lugar que ele esteja.

Obs: para instalação e uso do sistema Tk-Posto Online, faz-se 
necessário um link de internet de banda larga com ou sem ip fixo. 
(Exemplo: Velox, Speed etc.)
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SoluSoluçção Posto de ão Posto de CombutCombutíívelvel
TkTk--PostoPosto v1.0v1.0

n Maiores Informações:
n TKS Software

n Rua Casemiro Quiroga, 236 Loja D Centro Comericial Imbuí
n Salvador – Bahia - Brasil
n Cep: 41.720-050
n TeleFax: +55 (71) 3371-1818
n tks@igara.com.br

n www.igara.com.br


