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Conhecimento é poder. As soluções de relatório da 
LOADRITE dão a você o poder de gerenciar suas operações 
como nunca. O sistema de gerenciamento de material 
(Material Management System, MMS) da Loadrite fornece 
a você as informações certas.

AVALIE SUA PRODUTIVIDADE

Com o Sistema de Gestão de Material Loadrite (MMS) 
instalado no seu computador, pode transformar o seu 
Sistema de Pesagem a Bordo numa sofisticada ferramenta 
de gestão de produção.

SOLUÇÕES DE RELATÓRIOS DE DADOS

O MMS permite-lhe recolher os dados da carga a partir do 
seu sistema e transferi-los dentro do local de trabalho de 
forma segura e sem ser necessário qualquer papel. Pode 
também criar relatórios personalizados com base na 
carregadora, produto, data, hora ou qualquer outra 
combinação de parâmetros guardados na base de dados. 
Pode, além disso, transferir dados para conjuntos de folhas 
de cálculo para uma análise mais aprofundada
e criar tabelas e gráficos.



O MMS ajuda-o
• A gerir o inventário dos produtos;

• A identificar os picos padrões de carga para melhorar os seus 

sistemas comerciais;

• A eliminar a necessidade de introduzir dados ou processar as 

transações manualmente;

• A melhorar os seus processos de faturamento dos clientes;

• A confirmar com exatidão as informações provenientes de outras 

fontes no âmbito da sua fábrica como, por exemplo, báscula ou 

maquinária de produção.

Aspectos Práticos
Os dados podem ser enviados por uma ligação sem fio do seu 

sistema de pesagem de bordo para o MMS, utilizando um modem 

de rádio ou através de um módulo de dados.



Relatórios

Acompanhe suas toneladas por hora, os tempos de ciclo e 
tonelagem total movimentada pelas escavadeiras e caminhões. 
Com o relatório disponível, a MARPRESS sabe exatamente como 
sua empresa está operando.

Acompanhar suas operações nunca foi tão fácil quanto com o 
relatório da LOADRITE. O LOADRITE Material Management System 
(MMS) traz os dados de equipamentos móveis para o relatório de 
informações de gerenciamento projetado especificamente para as 
necessidades do seu negócio. Os operadores do equipamento 
trabalham normalmente, inserindo os dados com os recursos fáceis 
de usar na balança LOADRITE.

Os dados são enviados do equipamento móvel para o escritório 
usando uma de nossas opções de comunicação de dados da 
IM-Series incluindo módulo de dados, WiFi, rádio ou modem GPRS 
sem fio. É possível também descarga manual para sites onde não 
tem rede de telecomunicações.

Essas opções permitem que sua escavadeira se comunique com 
nosso software MMS de maneira segura e sem papel.



Opções de comunicação
Opções de comunicação: A LOADRITE oferece soluções 
em comunicação via dados para seu computador 
mantendo a segurança para seu gerenciamento de 
dados.
A LOADRITE ativa a transferência de dados com os 
equipamentos à direita:

Loadrite data module

Radio Link
Radio Link
Celular Modem
a/b/g network
Ethernet Network
Serial Connection

900 Mhz 
2,4 Ghz
GSM/GPRS 
WIFI 802.11 



O Software MMS (local) ou Sistema Insight (nuvem) traz 
os dados dos equipamentos móveis em forma de 
relatórios de gestão concebidos especificamente para 
as necessidades do carregamento e movimentação de 
materiais.
A combinação dos sistemas de pesagem altamente 
precisos da LOADRITE® com uma variedade de opções 
de comunicação de dados e softwares de fácil utilização 
para trazer esta informação à ponta dos dedos. O
resultado é uma gama de relatórios intuitivos usados 
para monitorar a produtividade, movimentação de 
estoque e utilização da máquina.



Insight HQ
InsightHG é o portal de gerenciamento de pedreiras para 
seu navegador da web ou dispositivo móvel, para 
monitoramento via 3G. Ele mostra a produtividade quase em 
tempo real, máquinas disponíveis e localização do material, 
através de painéis e relatórios de desempenho. Com o 
InsightHQ você pode entender a produtividade, agir 
imediatamente e ver as melhorias.



Moxa
Dispositivo usado para transferir dados de carga útil 
e outros instantaneamente do display da balança 
para um PC com o MMS instalado.
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O que o seu 
equipamento móvel 
realmente está fazendo? • Quais os equipamentos mais produtivos?

• Quais equipamentos estão subutilizados?

• Quais equipamentos trabalham com Sobrecarga?

• Quais as variações de produtividade ao longo do dia?

• Quais as variações de produtividade por operador?

A frota de equipamentos móveis é um grande investimento, proteja 
esse ativo através do monitoramento da sua produtividade. 
O uso eficiente do equipamento móvel é fundamental para 
maximizar os lucros. 

É o desejo de todo gerente identificar facilmente em tempo real:


