MGV Cloud
Solução inovadora em nuvem
para gestão de balanças.

MGV Cloud - Solução inovadora em nuvem para gestão de balanças
A Toledo do Brasil oferece a mais nova solução
para gestão de lojas, produtos e serviços:
O MVG Cloud - Módulo Gerenciador de
Vendas em Nuvem. Dentro da plataforma em

nuvem desenvolvida pela Toledo do Brasil,
o usuário tem acesso a informações sobre
os produtos que foram pesados, acesso a
situação de funcionamento de suas lojas e

equipamentos de pesagem, além da abertura
e monitoramento de chamados técnicos. Tudo
isso de forma remota via web browser, em
qualquer dispositivo conectado a Internet.

MGV Cloud
O MGV Cloud é um serviço mensal
contratado por ponto de acesso, ou
seja cada balança Prix realizará a
comunicação com a nuvem, diferente
de seu antecessor, o MGV 6, que era
fornecido de forma definitiva para os
clientes instalarem em seus servidores.
O MGV Cloud é uma solução SaaS
(Software as a Service, ou em português,
Software como Serviço) que por meio
da internet, independente do sistema
operacional ou dispositivo de acesso
(notebook, tablet, smartphone, entre
outros), o usuário terá acesso as
informações sobre seus equipamentos e
pesagens realizadas.
O cliente não precisa se preocupar com
a infraestrutura para operar a aplicação
como
hardware,
procedimentos
de backup, controle de segurança,
manutenção, entre outros.

Integração e comunicação com o MGV Cloud
O MGV Cloud contempla o cadastro completo de itens, departamentos,
balanças e suas configurações. A Integração é realizada via web
service ou arquivo texto com o ERP para importação e exportação de
conteúdo. A comunicação com as balanças Prix pode ser realizada
através de cargas manuais, agendadas ou automáticas.

Além da integração com o ERP, o MGV Cloud já contempla a
integração com a solução da Toledo do Brasil MIT Mídia Interna,
compartilhando os dados de cadastro em uma única base para
exibição na tabela de preços e recursos de mídia.

Disponibilidade de recursos

Funcionalidades do MGV

A Toledo do Brasil é responsável pela infraestrutura utilizada
do MGV Cloud como o desenvolvimento, armazenamento,
manutenção, atualização, backup, escalonamento, etc. O
cliente não precisa se preocupar com nenhum desses itens. A
ele cabe apenas de forma simples e rápida, acessar e utilizar.

Todas as funcionalidades do MGV 6 como gestão de
operadores, gestão de validade, operação em modo
auditoria, operação em modo quebra, controle de tara,
chamada de fornecedores, dentre outros, já estão
disponíveis no MGV Cloud.

MGV Cloud - Solução inovadora em nuvem para gestão de balanças
Gerenciamento de lojas
Gerencie e monitore suas lojas de onde você estiver através
de um ponto de acesso a Internet em qualquer ambiente ou
sistema operacional.

Serviços proativos
Acompanhe pesagens suspeitas que não condizem com o
peso usual em determinados produtos através de um sistema
inteligente que alerta sobre possíveis inconsistências. Além disto
também é mostrado se existe duplicidade de itens no cadastro,
facilitando a análise e limpeza de dados inutilizados no sistema.

Alertas
Receba alertas caso alguma balança não receba carga, através
de um e-mail de alerta sobre a falha ocorrida dos dispositivos,
facilitando a rápida tomada de decisão para averiguação do
problema.

Novas funcionalidades
Aproveite a implementação de novas funcionalidades, pois
toda vez que uma nova funcionalidade for disponibilizada no
MGV Cloud, a atualização estará disponível em tempo real para
realização de downloads e updates a qualquer momento.

Solicitações de manutenção
Realize a abertura de um chamado técnico diretamente e sua balança
ou no MGV Cloud e acompanhe o status do atendimento através da
tela de monitoramento, em seu computador, smartphone ou tablet.

Manutenção preditiva
Acompanhe as manutenções preditivas dos equipamentos de
pesagem, através das condições reais de funcionamento de
determinadas peças, tais como teclado e cabeça térmica, com base
em dados que informam o seu desgaste ao longo do tempo de uso,
proporcionando um melhor aproveitamento da vida útil das peças e
manutenções em períodos planejados.

Eficiência operacional
Acompanhe as maiores pesagens em um determinado período e
planeje a produção de acordo com a demanda dos produtos com
maior número de pesagens na loja.

Trabalho colaborativo
Compartilhe informações mediante níveis de acesso de usuários
predeterminados, tornando mais fácil o trabalho colaborativo com a
utilização do MGV Cloud, pois todos os usuários acessam a solução e
os dados da nuvem.

Interface de monitoramento

Gestão de produção

Acompanhe os produtos mais pesados e com maiores valores de venda da loja.

Gestão operacional

Atue estrategicamente na operação da loja com base nos dados gerados da plataforma em nuvem.

Gestão de manutenção

Monitore a vida útil das peças e acompanhe o status dos chamados técnicos dos equipamentos.

Status dos equipamentos

Aplicativo

Acesso às informações sobre a atual situação de
funcionamento do estabelecimento e balanças instaladas, além
do acompanhamento e requisição de atendimentos técnicos
solicitados.

O Cloud Prix APP é um aplicativo disponibilizado gratuitamente
para download no Google Play. Ele dispõe de todas as
funcionalidades do MGV Cloud e opera em sistema Android a
partir da versão 4.4.

A empresa
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças
Ltda. é líder na área de pesagem no país.
Localizada em São Bernardo do Campo
(SP), a empresa possui 20 filiais e
representantes em todo o país visando
construir relacionamentos de longo prazo
tendo, como base, a ética profissional. Ela
está comprometida com o sucesso de cada
um de seus clientes, pois acredita que o
crescimento deles também será o seu e o de
seus colaboradores.
A Toledo do Brasil investe continuamente
em pesquisa, desenvolvimento, projeto,
fabricação, atendimento, suporte técnico

e serviços para atender às mais variadas
necessidades de pesagem de cada um dos
seus clientes.

Mercados
■
■

Soluções

■

A Toledo do Brasil tem como objetivo
principal a criação de valor para seus
clientes por meio da redução de custos e
aumento da eficiência de seus processos
operacionais. Isso é possível com a
utilização das mais variadas Soluções
Prix, compostas de hardware, software
e serviços que estão em conformidade
com rígidos padrões internacionais de
qualidade.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
Gerenciamento de recebimento
e expedição;
Automação industrial;
Pesagem de tanques e silos;
Pesagem em fluxo;
Ensacamento e carregamento;
Pesagem e gerenciamento de animais;
Pesagem em piso e bancada;
Verificação e contagem;
Pesagem laboratorial;
Automação comercial;
Serviços de instalação, manutenção
e atualização.

Assistência técnica

Serviços

o tempo de execução dos serviços de
manutenção e atualização.

A Toledo do Brasil executa serviços de
instalação, calibração, manutenção
preventiva e corretiva e atualização
tecnológica nas mais variadas balanças,
com o máximo de qualidade no menor
tempo possível, reduzindo os períodos
de parada e otimizando o processo
operacional de seus clientes.

Cobertura
Os serviços são realizados por cerca
de 350 técnicos espalhados por todas
as regiões do país. Cerca de 30.000
itens disponíveis em estoque viabilizam
o atendimento imediato, minimizando

A Toledo do Brasil conta ainda com mais de
300 Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs)
credenciadas, que são treinadas para
realizar serviços em balanças comerciais.

Manutenção e conformidade
Para assegurar a qualidade dos processos
de pesagem, a Toledo do Brasil realiza
manutenções e verificações periódicas dos
equipamentos.

legislações específicas e metrológicas,
bem como das normas de Gestão da
Qualidade, como NBR ISO 9001, NBR
ISO 14001, NBR ISO IEC, NBR ISO/TS
16949 e Boas Práticas de Fabricação
(BPF).

Calibração
Acreditado pela Coordenação Geral de
Acreditação do Inmetro, o Laboratório
de Calibração da Toledo do Brasil
está integrado à Rede Brasileira de
Calibração (RBC) e atende à norma
NBR ISO/IEC 17025:2005.

Os
programas
de
manutenção
e
conformidade permitem que os clientes de
vários segmentos atendam aos requisitos de

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil
Araçatuba, SP............................(18) 3303 - 7000
Belém, PA...................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG..................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS................(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT ...............................(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR................(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO...............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM...............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR............................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS......(51) 3406 - 7500
Recife, PE....................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.................... (16) 3968 - 4800

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

toledobrasil.com.br
Rio de Janeiro, RJ...................................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA..........................(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP..................................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.......(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG.......................................................(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....................................................(27) 3182 - 9900
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A maior assistência técnica de pesagem do Brasil

