
Descrição

Geral
O Conceito do Sistema S2 é apresentar informações atra-
vés de qualquer Browser aberto em uma máquina acessória 
ligada em rede com o Supervisor. Pode-se obter de forma 
intuitiva e gráfica todas as facilidades de operação do S2. 
Existem duas modalidades de software: Software Advanced 
e Software Premium.

Principais Funções
Software Advanced
- Armazenamento de dados Históricos dos últimos 61 dias;
- Armazena as últimas 30 Descargas;
- Integração do Protocolo RSP com sistemas de Gestão.

Software Premium
- Armazenamento de até 01 ano de dados Históricos;
- Realização de testes de Estanqueidade;
- Suporte de Sondas com CromaID;
- Encaminhamento de dados para a Central;
- Integração com concentrador de Bombas;
- Integração do Protocolo RSP com Sistemas de Gestão.
- Atualização Automatica de versão e novas funcionalidades.

O Software Premium permite que seu posto ou sua rede de 
postos possa ser visualizada pela Internet. Todos os dados 
passam a ser conciliados da sua rede, permitindo maior con-
trole de suas informações. Possui também uma maior gama 
de suporte a dispositivos e funcionalidades exclusivas em 
função da sua conexão com a Internet. Isto significa que sua 
empresa poderá imediatamente construir uma Gerencia de 
Logistica de Combustíveis da sua rede, sem a necessidade 
de altos investimentos em desenvolvimento, criação e atuali-
zação da plataforma, apenas com um pequena mensalidade.

Gráficos
O sistema dispõe de diversos gráficos que auxiliam na visu-
alização das diversas operações do posto. Podem ser visu-
alizados o estoque dos tanques, os abastecimentos realiza-
dos,entre outros.

Estoque
O Gráfico de estoque consiste no gráfico de linhas que mostra 
o histórico do volume de cada tanque. Cada tanque recebe 
uma cor distinta de linha e barras abaixo do gráfico permitem 
o ajuste da escala para melhor visualização.

Abastecimentos
O gráfico de abastecimentos consiste em um gráfico de barras 
que mostra a venda de cada tanque, posto, produto ou bico, 
dependendo do filtro escolhido. É possível também ajustar o 
período de agrupamento e de abastecimentos desejado.

Tancagem Instantânea
O gráfico de tancagem instantânea consiste em um gráfico 
de barras onde é possível visualizar a capacidade total de 
cada tanque (em vermelho) e o volume atual dos tanques 
(em azul). É possível também agrupar os dados por posto ou 
por produto.
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Controle de Descarga

Controle da Rede
Na tela inicial é possível identificar quaisquer problemas e 
falhas do sistema através do painel de controle inferior. Com 
ele é possível saber se o Supervisor está operante, se al-
guma SmartSeal está aberta, se algum sensor de líquido 
encontra-se em alarme ou até mesmo se um tanque en-
contra-se em descarga. É um painel que indica informações 
precisas para melhorar o gerenciamento do posto.

Monitoramento Ambiental
O sistema também possibilita o Monitoramento ambiental 
de sensores de líquido, onde são apresentados de forma 
clara e precisa seus status em tempo real. Também é pos-
sível saber a localização de cada sensor de líquido para 
que a identificação do vazamento seja feita rapidamente. 
Os sensores geralmente são instalados no interstício dos 
tanques de parede dupla, mas também podem ser instala-
dos nos sumps de tanque e tampa e até mesmo nos sumps 
de bomba.

Integração com Bombas
O S2 realiza a integração com controladores de bomba para 
obter dados de abastecimento, incrementando ainda mais o 
poder de gerenciamento do posto. Também é possível ver o 
status em tempo real das bombas abastecendo.

Relatórios
Os relatórios são poderosas ferramentas gerenciais que pos-
sibilitam amplas informações do sistema. São exibidos na 
tela, mas também podem ser impressos. Podem ser obti-
dos relatórios de vendas, descargas, tancagem instantânea, 
eventos, entre outros.
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