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Soluções para Retail

4.0



.RetailImpact

RetailImpact é um assistente de vendas multimédia versátil para a fidelização de clientes. Uma serie de vantagens 
para si e para os seus clientes: informação sobre o produto, publicidade e informação sobre o preço em tempo 
real. Informação concreta, actual, automatizada e controlada de forma centralizada.

.RetailControl

O RetailControl foi desenvolvido especialmente pela grande procura relacionada à gestão de balanças e etiqueta-
dores de preço. Em base nas estruturas de filial e processos de negócios existentes, as balanças podem ser instala-
das, configuradas, monitoradas e mantidas de forma automatizada. Assim, as balanças e etiquetadores de pre-
ços podem ser integrados de forma eficiente ao Backoffice Management. Para isso, o RetailControl guarda para 
a gestão personalizada de programas, display táctil, designs e configurações. Todos os parâmetros necessários 
para o uso de balanças - a especificidade do gestor de balanças. O resultado: uma redução sensível no custo de 
administração mesmo para tarefas complexas de instalação, visão geral confiável por meio de mensagens au-
tomáticas sobre as atividades executadas. Intervençoes no local são comprovadamente reduzidas, os tempos de 
paragem caem e a integração e armanezamento dos dados é assegurada. 

.Retail Integrators Kit (RIK)

A nossa solução de integração permite a implementação do seu software numa balança Bizerba. Os aspectos re-
levantes para a calibração, como indicação do peso, tara, preço base e preço final são fornecidos como padrão 
no nosso kit. Naturalmente, a nossa indicação de calibração também pode ser integrada em seu sistema POS.

Software para balanças 
com tecnologia PC

.RetailPowerScale

O software versátil para a balança que torna tudo possível. Uma solução para vendas, cobrança, etiquetagem, con-
sultoria, publicidade e pesagem. Padronizada, aberta e que pode ser ampliada.
Cria um link entre individualidade e o Standard .RetailPowerScale padrão oferece a solução “tudo em um”. Desde 
a indústria alimentar até ao Retalho de ação global, o .RetailPowerScale é a chave que transforma a balança com-
putadorizada num aparelho multifuncional.
As despesas de funcionamento diminuem e o volume de vendas aumenta, simultaneamente: O .RetailPowerScale 
torna isso possível. A utilização bem pensada tanto do display do operador como do display do cliente, disponí-
vel separadamente, oferece possibilidades até hoje não alcançadas na liquidação no ponto de serviços. A balança 
destina-se ao assistente de vendas e serve de ferramenta de referência para o pessoal de operação, mantendo, ao 
mesmo tempo, seu caráter único na funcionalidade relacionada com a pesagem.

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/software-de-varejo/retailpowerscale/retailpowerscale.html


EasyTracingIngredient

Manager

PushReceipt

Bizerba RetailApps

Integramos a utilização de plataformas móveis em cada 
tecla das nossas balanças. O nosso objectivo: flexibili-
dade ilimitada. Pequenas apps para um grande impacto: 
desde a balança fazer gestão de pedidos, integração 
de campanhas promocionais, Cross-Selling, progra-
mação de mensagens... o limite é a sua imaginação. 
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Mais informação

Veja o código e descubra 

tudo sobre Bizerba Apps

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/aplicativos-de-varejo/aplicativos-de-varejo.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/customersearch/customersearch.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/customingredient/customingredient.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/easyorder/easyorder.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/easytracing/easytracing.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/ingredientmanager/ingredientmanager.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/pushreceipt/pushreceipt.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/paymentmanager/paymentmanager.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/itemcoupon/itemcoupon.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/grosspricing/grosspricing.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/tracelisting/tracelisting.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/selectioncomposer/selectioncomposer.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/scantracing/scantracing.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/lasvegas/lasvegas.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/timedaction/timedaction.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/shelftag/shelftag.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/operarscan2/operarscan2.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/operatorlogin/operatorlogin.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/keyorganizer/keyorganizer.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/snackbar/snackbar.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/powerqueue/powerqueue.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/software-de-varejo/aplicativos-de-varejo/papernearend/papernearend.html


Balanças KH II 400 com tecnologia PC

O aliado perfeito para o comercio alimentar

Com um display opcional de grandes dimensões para vi-
sualização do cliente, oferece sempre a eficiência máxima 
e é ideal para o aconselhamento ativo durante a venda 
assistida. Combinada com a caixa registadora para um 
maior rendimento. A arquitetura de PC proporciona 
uma grande versatilidade, adequando-se a funções fu-
turas ou a requisitos específicos do cliente. O uso de 
software de terceiros é também muito fácil de adaptar. 
A função da impressora Easy Load destaca-se pela fácil 
troca de papel. É possível trocar as peças de reposição 
praticamente sem ferramentas. A limpeza diária da ba-
lança pode ser feita de maneira fácil e rápida. Tudo 
isto com o seu design ergonômico da balança, a su-
perfície Easy Clean e o visor Easy Clean sem moldura.

Balança PC X-Class 800

Balança de balcão baseada em tecnologia PC para venda assistida, auto-serviço e etiquetagem de preços.

A plataforma PC aberta oferece recursos suficientes para lidar com futuras especificações e necessidades particu-
lares do cliente. É possível utilizar software de terceiros sem incidências. A impressora integrada versátil é única no mer-
cado e cumpre todos os requisitos necessários numa impressora de balança. Para além de um espectacular display tác-
til a cores de 15,6, é possível trocar os rolos de papel de maneira muito rápida e intuitiva. A limpeza diária da balança 
pode ser feita de maneira fácil e prática. Isto pelo seu design compacto, superfície Easy Clean e visor sem moldura.

Pesagem
Soluções para a loja virtual

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/balan%C3%A7as-de-varejo/balan%C3%A7as-de-automa%C3%A7%C3%A3o-x-class/xc-800-156/xc-800-156.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/balan%C3%A7as-de-varejo/balan%C3%A7as-de-automa%C3%A7%C3%A3o-k-class-ii/k-class-ii-400/k-class-ii-400.html


SC II 800 com display en color de 7” 

Equipadas com um grande display  de 7´´ dirigida ao cliente, 
as balanças SC II permitem a visualização de publicidade tanto 
permanente como em todo o display. Ao aceder ao PLU pode 
também dar informações adicionais referente ao artigo, ima-
gens de artigos e recomendações de compra (Cross-Selling) no 
display destinado ao cliente. Os conteúdos correspondentes 
podem ser descarregados facilmente, p. ex., por USB, através de 
Ethernet (FTP) ou com ajuda do software Bizerba Retail Impact.

Balança PC K-Class Flex com ScalePad

Mais flexível que nunca em termos de funcionalidade, ergonomia e distribuição - balança PC para uma perfeita 
integração no visor de servicio, tanto para venda assistida, auto-serviço, ou etiquetado.

Com o design modular da balança K-Class Flex os componen-
tes tais como impressoras, display táctil e sistema de pesagem 
podem combinar-se com total libertade entre eles, para ofe-
recer uma solução ergonómica que proporciona mais espaço 
livre. Qualquer coisa, desde um aparelho de informação, até 
um sistema completo de pesagem, são possíveis. O Scale-
Pad é quase totalmente integrado na prateleira de trabalho 
no balcão e proporciona, assim, um valioso espaço livre.

A vista desobstruída da balança por parte dos consumido-
res e dos vendedores resulta em transparência e confiança. 
O prato de pesagem pode ser produzido em aço inoxidável 
ou plástico. A versão em plástico é adequada para o corte 
fácil das mercadorias. Uma calha coletora no prato de pe-
sagem de plástico compatível com alimentos garante a hi-
giene. Para limpeza fácil da ScalePad, basta “levantá-la”.

MC 500

A redefinição de pesagem em auto-serviço.
A MC 500 corresponde à necessidade de uma balança 
auto-serviço moderna. Integra diferentes tipos de prato 
de carga que se podem remover, espaço de armazena-
gem, alerta prévio ao finalizar o rolo de etiquetas / ticket, 
junto com um espectacular display táctil a cores de 15,6”.

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/balan%C3%A7as-de-varejo/balan%C3%A7as-basicas-sc-ii/sc-ii-800-7/sc-ii-800-7.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/balan%C3%A7as-de-varejo/balan%C3%A7as-de-automa%C3%A7%C3%A3o-k-class-flex/k-class-flex/k-class-flex.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/balan%C3%A7as-de-varejo/balan%C3%A7as-de-automa%C3%A7%C3%A3o-m-class/mc-500/mc-500.html


Cortadora GSP H 
Um fatiador profissional compacto, seguro e higiénico

Esta máquina pertence à classe Premium enquanto cortadoras 
por gravidade e em termos de segurança e higiene, e distin-
gue-se pela grande diversidade de variantes. Específico e po-
tente para muitos tipos de produtos para fatiar em operação 
manual. Pelo design ergonómico e disposição inclinada, esta 
cortadora pode ser utilizada também para produtos pesados. 
Para além da cortadora incluir um acabado Ceraclean® (op-
cional) que é muito fácil de limpar e assegura um bom desli-
zamento dos produtos sobre esta superficie.  
Pelo sua mecanica e posterior anodizado, obtem-se um ma-
terial resistente a todos os efeitos agressivos produzidos pela 
humidade, sal, salpicos de carne, ácidos lácteos, etc.   

VS 12D

Fatiador vertical totalmente automático que permite 
uma manipulação mínima de produtos. Com superfí-
cie Ceraclean® (opcional), operação manual venda-as-
sistida, espessura de corte no intervalo de 0-3 mm.
Posicionamento automático do corte sobre papel 
ou outro suporte. Integra o sistema Emotion® com 
baixo consumo de energia, funcionamento sem ruído 
e praticamente sem aquecimento da área de apoio.
Múltiplos tipos de lâmina disponiveis, tanto para queijos, como 
para carne ou inclusive pão.  Com prato quadrado ou redondo.

Fatiar 
Eficiência energética, higiene 
e segurança 

VS 12

Distingue-se pela grande diversidade de variantes. Espe-
cífico e potente para muitos tipos de produtos para fa-
tiar em operação manual. A disposição vertical do carro 
garante uma posição de trabalho ergonômica mantendo 
o resultado de corte ideal. A peça principal é composta 
por um potente acionamento de corte, opcional com 
controle de motor inteligente Emotion®. Além disso, o 
VS12 pode ser equipado com superfícies Ceraclean® que 
não só são fáceis de limpar, como também garantem que 
o produto para fatiar deixa guiar facilmente a lâmina.

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/fatiadores/fatiadores-manuais-por-gravidade-gsp/gsp-h/gsp-h.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/fatiadores/fatiadores-manuais-verticais-vs/vs12/vs12.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/fatiadores/fatiadores-automaticos-verticais/vs12-d/vs12-d.html


Fatiador vertical automático VSI

Fatiador vertical totalmente automático de design higiénico 
que integra control de peso nominal para uma maior efi-
ciência e flexibilidade nas prateleiras de atenção ao cliente.
Impressiona em termos de rendimento de corte, com 

o mínimo de consumo energético, devido à tecno-
logía Emotion®. Com regulação de tendência inte-
grada para um control exacto do peso do corte. Inte-
gra display táctil para uma interação natural e intuitiva.

S 121

Destacada pelo seu desempenho e precisão, con-
fiabilidade e flexibilidade. O amaciador e fatia-
dor de bifes em tiras enxerta carne e embutidos 
assim como fruta e legumes para saladas e frituras.
Com o conceito de acionamento único Emo-
tion®, este aparelho multifuncional não só é efi-
ciente e simples de manusear, como também apro-
priado para o funcionamento contínuo mediante  
alimentação automática na forma de cortar os produtos.

B 100

O fatiador B100 permite cortar pão grande e re-
dondo em fatias precisas e flexíveis com a espes-
sura desejada pelo cliente, trabalhando de maneira es-
pecialmente higiénica porque funciona sem óleo.
-Programa de auto-serviço com uma tecnología de perfeita 
segurança que evita qualquer possível  lesão ao cliente.
-Utilizável em qualquer lugar devido à sua construção 
compacta, o seu funcionamento silencioso e a conexão 
de corrente alternada usual nas instalações domésticas

https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/processamento-de-carne/amaciador-fatiador-de-bifes-em-tiras/s121/s121.html
https://www.bizerba.com/en/products/slicers/automatic-vertical-slicers/vsi/vsi.html
https://www.bizerba.com/pt_pt/produtos/fatiadores/fatiadores-de-p%C3%A3o/b100/b100.html


Contacto

Member of the Bizerba Group

Bizerba Ibéria Portugal, S.A.
Rua José Gomes Ferreira nº 01
Fracções E e F - Zambujal
2660-377/S. Julião do Tojal
Portugal
+351 214 164 640
marketing@bizerba.pt

www.bizerba.pt

Todos os direitos reservados. O editor não assume nenhuma responsabilidade por erros de
impressão e variações de cores devido à qualidade da imagem no processo de impressão, e
reserva o direito de fazer mudanças estruturais ou técnicas.
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Catálogo Bizerba AR
Descarregue o nosso catálogo 
com ideas geniais para apli-
cações de realidade aumentada 
em retalho

http://where-vr.de/ar-bizerba.pdf
http://where-vr.de/ar-bizerba.pdf

	Bookmark 1

