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Solução Posto de Solução Posto de 
CombustíveisCombustíveis

TkTk--PostoPosto v1.0v1.0

O Software O Software TkTk--PostoPosto v1.0v1.0
n Gerenciador de Posto de Gasolina e 

Bico de Bomba
n Software cujo conceito visa a 

excelência no gerenciamento e 
monitoria de postos de gasolina, 
abrangendo todos os seus 
produtos e serviços.
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Proposta do Proposta do TkTk--PostoPosto v1.0v1.0
n Gerenciamento e monitoria de produtos 

e serviços
n Monitoria de Bico de Bomba através de 

integração com CUB (Concentrador 
universal de bombas) para Bombas 
Gilbarco e Wayne

n ECF – Emissor de Cupom Fiscal
n LMC – Livro de Movimentação de 

Combustível

Sistema Sistema TkTk--PostoPosto
Esquema GeralEsquema Geral
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Monitoria de Bico de BombaMonitoria de Bico de Bomba
nn Através de uma tela como esta o supervisor tem Através de uma tela como esta o supervisor tem 

conhecimento completo da atividade dos bicos de bomba.conhecimento completo da atividade dos bicos de bomba.

Informações do abastecimento

Comandos Disponíveis

Bombas Monitoradas

Monitoria de Bico de Bomba
n Principais estados monitorados:

n Abastecendo
n Bico Autorizado, retirado do suporte, efetuando um 

abastecimento. (Duplo clique "Pausa" abastecimento)

n Autorizado
n Bico "Autorizado" está no suporte, pronto para afetuar

abastecimento. (Duplo clique desautoriza abastecimento) 

n Fim de Venda
n Abastecimento concluído, valores de encerrantes de 

bomba sendo lidos do CUB.

n Pausa
n Bico estava "Abastecendo", e agora se encontra em 

Pausa. (Duplo clique para continuar abastecimento)
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Monitoria do Call Center
n Principais estados monitorados:

n Não Autorizado
n Bico "Não Autorizado" está no suporte. (Duplo clique 

autoriza abastecimento)

n Bico Fora
n Bico "Não Autorizado" retirado do suporte. (Duplo clique 

autoriza abastecimento)

n Fechado
n Bomba Fechada para manutenção e/ou intervenção. 

(Duplo clique abre bomba)

n Deconhecido / Fora do Ar
n Problemas de comunicação entre o CUB e a bomba, 

verifique as configurações e/ou as conexões.

PresetPreset em Litrosem Litros
nn Através do computador é possível se efetuar Através do computador é possível se efetuar presetpreset

da quantidade de litros a ser vendida ao clienteda quantidade de litros a ser vendida ao cliente

Valor do Preset
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PresetPreset em Dinheiroem Dinheiro
nn Através do computador é possível se efetuar Através do computador é possível se efetuar 

presetpreset do valor em dinheiro a ser vendido ao do valor em dinheiro a ser vendido ao 
clientecliente

Valor do Preset

Informações da BombaInformações da Bomba
nn Apresenta resumo completo da operação da bomba e Apresenta resumo completo da operação da bomba e 

permite execução de comandos por bomba específica.permite execução de comandos por bomba específica.

Informações
Por bico

Informações
Gerais

Comandos
Da Bomba
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Comandos de PistaComandos de Pista
nn Possibilita a execução de comandos gerais em todas as Possibilita a execução de comandos gerais em todas as 

bombas da pistabombas da pista

Informações
Sobre os Comandos

Comandos de Pista

TkTk--PostoPosto OnlineOnline
nn Possibilita visualizar relatórios completos via internet Possibilita visualizar relatórios completos via internet 

com acesso direto a base de dados do posto.com acesso direto a base de dados do posto.

Filtros do Relatório

Resultado da Pesquisa
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Solução Posto de GasolinaSolução Posto de Gasolina
TkTk--PostoPosto v1.0v1.0

n Maiores Informações:
n TKS Software

n Rua B, 236 Loja D Centro Comericial Imbuí
n Salvador – Bahia - Brasil
n Cep: 41.720-050
n TeleFax: +55 (71) 371-1818
n tks@igara.com.br
n www.igara.com.br


