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1. Introdução 

O Sistema Gerenciador de Dosagem Concreto controla todas as dosagens de matéria 
prima e respeita a quantidade definida pelo usuário. Outro ponto forte do sistema é que este 
permite que seja definida uma nova fórmula (traço) sem parar a usina, corrigindo 
automaticamente, a partir da configuração pelo operador, toda a sua configuração. Isso 
representa um ganho em produção que nenhum outro software no mercado oferece. 

Benefícios 
 

Rapidez: por ser um sistema que utiliza multiprocessamento paralelo real, é capaz de 
realizar dosagem em múltiplas balanças ao mesmo tempo. Assim, reduz-se o tempo 
despendido no processo de dosagem, aumentando, conseqüentemente, o volume de produção. 

 
Precisão: o sistema dispõe de mecanismos que ajustam o fluxo de vazão dos materiais, 

durante a dosagem, para que estes atinjam com precisão as quantidades estabelecidas. Além 
disto, por ser um sistema totalmente automatizado, o SDC está livre de problemas decorrentes 
de falha humana, que podem ser causados, por exemplo, por fadiga ou distração. 
 

Controle: as informações sobre todas as operações executadas são automaticamente 
registradas em arquivos, podendo ser consultadas a qualquer momento. Desta forma, o 
administrador da empresa sabe exatamente as operações realizadas, além de ser um sistema 
ideal para a implantação de programas de controle de qualidade, tal como o ISO 9000.  
 

Segurança: mecanismos de segurança emitem avisos sonoros durante a dosagem, quando 
da detecção de falhas. O usuário é livre para estipular os parâmetros de tolerância. Além disto, 
todas as anomalias percebidas são registradas em arquivos, os quais podem ser consultados 
posteriormente. 
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2. INSTALAÇÃO 

2.1. Executando o Setup.exe 

Execute o Setup.exe que se encontra dentro da mídia fornecida pela Bextra Engenharia. 
Ao clicar no Setup.exe será apresentada a primeira tela para a instalação do SDC como mostra 
a figura 1: 

 

Figura 1 – Selecionar Idioma do Programa de Instalação 

 

Ao clicar no botão ok o instalador apresentará uma segunda tela como mostra a figura 2: 

 

Figura 2 – Assistente de Instalação 

 

2.2. Contrato de Licença de Uso do SDC 

Ao clicar em Avançar o sistema apresentará a tela de Contrato de Licença de uso. Leia 
atentamente o contrato antes do aceite. Figura 3: 
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Figura 3 – Contrado de Licença de Uso 

 

2.3. Informações Adicionais 

Após ler atentamente o contrato selecione o aceite e clicar em Avançar. O instalador 
apresentará uma tela com algumas informações adicionais como mostra a figura 4: 

 

Figura 4 - Informação 

 

 

2.4. Ícones de Atalhos 

A próxima tela que será apresentada vai sugerir ao operador a criação de um ícone de 
atalho e a criação de um ícone na barra de Inicialização rápida. Marque as duas opções e 
clique em avançar. Figura 5: 
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Figura 5 – Selecionar Tarefas Adicionais 

 

2.5. Iniciando a Instalação do SDC 

O sistema está pronto para ser instalado bastando apenas o usuário clicar no botão 
instalar como mostra a figura 6: 

 

 

Figura 6 – Pronto para Instalar 

 

2.6. Finalizando a Instalação do SDC 

Clique no botão Instalar e aguarde a finalização da instalação. Assim que a instalação for 
finalizada será apresentada uma tela como mostra a figura 7: 
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Figura 7 – Finalizando a Instalação 

 

Ao clicar no botão concluir o sistema já vai executar o SDC automaticamente e solicitará 
o login e senha para acesso. Quando o software é executado pela primeira vez é informado 
Admin para o Login e Admin para a Senha como mostra a figura 8: 

 

Figura 8 – Login e Senha 

 

3. EXECUTANDO O SDC 

Antes de começar o processo de produção, verifique se a chave HardKey, que 
acompanha o software, está conectada a uma USB em seu computador. Para cópias de 
demonstração não é necessária a chave HardKey. 

3.1. Informando o Login e a Senha de Acesso 

Clique no ícone de atalho que se encontra no desktop. Quando o sistema é iniciado na 
primeira vez utiliza-se Admin para o Login e Admin para a Senha. Informe o Login e Senha 
como mostra a figura 9: 

 

Figura 9 – Acesso ao SDDA 
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3.2. Executando o SDC em modo de DEMONSTRAÇAO 

Se a chave HardKey não for conectada a uma USB de seu computador o SDC 
apresentará uma tela de aviso informando que o sistema funcionará como 
DEMONSTRAÇÃO como mostra a figura 10: 

 

Figura 10 – Módulo de Demonstração 

 

3.3. Tela Principal do SDC 

Após efetuado o login e senha o sistema apresentará a tela de operações conforme 
mostra a figura 11: 

 

 

Figura 11- Tela de Operação do SDDA 

 

Como podemos observar as opções não estão liberadas para o usuário Admin. Para 
Liberar todos os botões seguir as seguintes instruções: 

a) Cline na opção “Outras Opções”; 

b) Clique na opção “Usuários”; 

c) Clique em “Acessos”; 
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d) Selecione a orelha “Itens do Menu”; 

e) Clique em “Liberar”; 

f) Selecione a orelha “Controles”; 

g) Clique em “Liberar”; 

h) Clique em “Gravar”; 

i) Clique em “Sair”; 

j) Clique as teclas <alt> + F4 simultaneamente; 

k) Execute o programa novamente clicando no botão criado pelo instalador que se 
encontra no Desktop; 

l) Informe Login e Senha (Admin, Admin); 

Agora é possível observar que todas as opções estão disponível para o usuário Admin. 

 

4. CONTROLE DE SENHAS 

A primeira coisa a ser feita e elaborar um bom cadastro de usuários com a permissão de 
acesso de cada um e para isto deve-se selecionar a opção Controle de Senhas/Perfis. 

 

4.1. Cadastrando o Perfil 

Após selecionar a opção Controle de Senhas e depois Perfis o sistema apresentará a 
tela conforme figura 13: 

 

Figura 12 – Perfil de Usuários 

 

Neste módulo são cadastrados todos os perfis necessários e cada perfil terá suas 
permissões de acessos ao SDC. Como exemplo foi adicionado o perfil Operador e todos os 
usuários que forem cadastrados neste perfil poderão acessar somente o que foi autorizado 
através do botão Acessos como mostra a figura 14: 
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Figura 13 – Permissões do Perfil – Itens do Menu 
 

 

Figura 14 – Permissões do Perfil - Controles 

 

4.2. Cadastrando o Usuário 

Uma vez cadastrado os perfis já é possível cadastrar os usuários e vincular cada usuário 
ao seu respectivo perfil. Para isto selecionar a opção Controle de Senhas/Usuários e o 
sistema apresentará uma tela como mostra a figura 15: 

 

Figura 15 – Cadastro de usuários 
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Para adicionar um novo usuário deve-se selecionar a opção Adicionar . Informar o nome 
completo do usuário, informar também qual será o login do usuário e vincular este usuário a 
um dos perfis cadastrados anteriormente. Quando clicar em Gravar o sistema solicitará que 
informe a senha de acesso deste novo usuário.  Figura 16: 

 

Figura 16 – Adicionar Usuário 

 

4.3. Alterando Senha do Usuário 

Caso o usuário necessite trocar a senha é só selecionar a opção Controle de 
Senhas/Mudar Senha, informar a senha atual e informar a nova senha com confirmação, 
como mostra a figura 17: 

 

Figura 17 – Trocar Senha do Usuário 

 

4.4. Verificando Logs 

Todas as operações realizadas no SDDA são registradas em um banco de dados e 
permite a consulta destas informações através da opção Controle de Senhas/Logs, como 
mostra a figura 18: 
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Figura 18 – Log do Sistema de Segurança 

 
 

5. Configurações 

No módulo “Configurações” são informadas a porta de comunicação, velocidade de 
comunicação e o tempo para cada leitura (fig. 19) e o fator de antecipação para cada silo (fig. 
20). 

 

Figura 19 – Configurações de comunicação da Balança 
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Figura 20 – Configurações dos fatores de Antecipação dos Silos 

 

 

 

6. Cadastro das Matérias Primas 

Para compor os traços que serão produzidos é necessário primeiramente cadastrar as 
matérias primas utilizadas nas composições dos traços. Figura 21: 

 

Figura 21 – Cadastro das Matérias Primas 

 

7. Cadastro dos Traços 

No módulo “Cadastro dos Traços” é possível compor a composição de cada traço que 
será registrado no banco. Figura 22: 
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Figura 22 – Registro dos Traços 

 

8. Cadastro de Fornecedores 
 

O supervisório dispõe de um cadastro de fornecedores. Figura 23: 

 

Figura 23 – Cadastro de Fornecedores 

 

9. Cadastro de Clientes 
 

O supervisório dispõe de um cadastro de Clientes. Figura 24: 
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Figura 24 – Cadastro de Clientes 

 

10.  Processo de Produção 
 

Se todos os passos até o item sete (9) foram seguidos corretamente já é possível 
apresentar os recursos da tela de produção como segue. Figura 25: 

 

Figura 25 – Tela de Produção do Concreto 

 

Cada silo de agregado, silo de cimento e bombas tem sua configuração individual. Para 
configurar cada equipamento deste é só dar um duplo clique em cada equipamento que o 
supervisório abrirá uma tela para as configurações como segue: 

10.1 Duplo Clique no primeiro Silo de Agregados. Figura 26; 
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Figura 26 – Tela de Configuração do Silo 1 de agregados 

 
10.2 Duplo clique no primeiro silo de cimento. Figura 27. 

 
 

 
Figura 27 – Tela de Configuração do Silo 1 de cimentos 

 
 

10.3 Duplo clique na Bomba d’água. Figura 28. 
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Figura 28 – Tela de Configuração da bomba d’água 

 
 
10.4 Duplo clique na esteira inclinada. Figura 29. 

 

Figura 29 – Tela de Configuração da esteira inclinada 

 

Como se pode observar, todos os componentes são configuráveis de acordo com a 
necessidade de cada usuário. 

 

11.  Dosando Concreto com o Supervisório Bextra 

 
Uma vez todos os cadastros preenchidos e as configurações ajustadas já podem iniciar 

um processo de dosagem de concreto através do supervisório SDC da BEXTRA. 
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Selecione um traço, informe para qual cliente, informe a placa do caminhão, o nome do 
motorista, o peso em metros cúbicos e a umidade de areia. Figura 30. 

 

Figura 30 – Início de processo de dosagem. 

 

Após informar todos os dados descritos acima é só clicar em Iniciar Processo e o sistema 
vai ativar todos os equipamentos e executará as dosagens com muita precisão. 

 

12.  Demonstrativos 

O aplicativo oferece aos seus operadores, a opção de consultar e imprimir as 
informações armazenadas em seu banco de dados, decorrentes de cada processo realizado. 
Para acessar as consultas e aos relatórios, é preciso selecionar a opção “Consultas”. O 
supervisório apresenta as seguintes opções de demonstrativo: 
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12.1 Relação das Matérias Primas Cadastradas. Figura 31; 

 

Figura 31 – Matérias Primas cadastradas 
 

12.2 Relação dos Clientes Cadastrados. Figura 32; 

 

Figura 32 – Clientes cadastrados 
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12.3 Relação dos Clientes Cadastrados. Figura 33; 

 

Figura 33 – Fornecedores cadastrados 
 

12.4 Relação das Composições dos Traços. Figura 34; 

 

Figura 34 – Traços cadastrados 
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12.5 Demonstrativos de Saída de Matérias Primas. Figura 35 e Figura 
36; 

 

Figura 35 – Opções para a emissão dos relatórios de produção 
 

 

Figura 36 – Demonstrativo de Produção 
 

 
A tela de Relatórios e Consultas oferece ao operador efetuar consultas sobre as matérias-

primas e se houver a necessidade, o mesmo poderá imprimir o resultado da sua pesquisa. Esta 
janela possui diferentes possibilidades de filtros.  

 
A tela de Preview ou Prévia de pesquisa, possui no topo de sua janela um pequeno menu 

(conforme figura 36) composta das seguintes opções, como mostra a figura 37: 

 
Zoom para o relatório. 

 
Abrir relatório. 
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Salvar relatório. 

 
Imprimir relatório. 

 
Procurar texto no relatório. 

 
Mostra ajuda da janela de prévia da pesquisa. 

 
Fechar prévia de pesquisa. 

Figura 37 - Menu da tela Preview de pesquisa 

 
Outras opções de relatórios encontram-se na opção “Relatórios” na parte superior da 

tela principal do SDC.  
 


