Passo a passo
SisGado

Contato: telefone +55 16 3362 3362
Vendas Whatsapp: +55 16 99615-0641
Suporte Whatssapp: +55 16 99402-8185
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Requisitos

1. Leitor bastão e balança;
2. Barras;
3. Cartões: configuração, enviar microchip e apagar memória;
4. Computador com o sistema operacional Windows 10;
5. Microchips
6. Tabela do peão (opcional)
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1. Introdução
Início

Instale o software
SisGado
Clique aqui para
baixar!

Abrir o SisGado

Para obter a chave de
ativação entre em
contato com a
Animalltag

Certificar-se de
que a bateria do
bastão e da
balança esteja
carregada

Desligar bastão
(segurar um dos botões pretos)

A senha de
usuário padrão é
123

Essa senha pode
ser alterada dentro
do sistema

Ligar bastão
(botão vermelho)

Sim

Após a liberação
do software, abra-o
novamente

Possui a Tabela do
Peão?

Não
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2. Com tabela do peão

Com a tabela do
peão

Conectar bastão com
o computador por
bluetooth

Nas configurações
do computador, ir
em Bluetooth e
outros dispositivos

Clicar em
"Adicionar
Bluetooth ou outro
dispositivo"

Selecionar AT05

Encontrar AT05,
clicar com o botão
direito do mouse

Clicar em "Dispositivos
e impressoras"
(aba lateral direita)

Conectar e
concluir

Clicar em
"Propriedades"

Clicar em
"Hardware "

Ver qual é a porta
serial (COM nº) e
anotar

Porta serial do
leitor

Aba
Configurações

Abrir SisGado

Selecionar a porta
serial anotada e
clicar em "ok"

Aba Utilitários

Testar serial leitor

Usa computador no
curral?

Sim

Não
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2.1. Com computador no curral

Com computador
no curral

Conectar balança
ao computador

Nas configurações
do computador, ir
em Bluetooth e
outros dispositivos

Clicar em
"Adicionar
Bluetooth ou outro
dispositivo"

Selecionar AT55

Encontrar AT55,
clicar com o botão
direito do mouse

Clicar em
"Dispositivos e
impressoras"
(aba lateral direita)

Conectar e
concluir

Clicar em
"Propriedades"

Clicar em
"Hardware"

Ver qual é a porta
serial (ex: COM 3)
e anotar

Porta serial da
balança

Aba
Configurações

Abrir SisGado

Selecionar a porta
serial anotada e
clicar em "ok"

Utilitários

Testar serial balança
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Cadastro tabela do
peão

Com o SisGado
aberto

Não cadastrar o
cartão Pesagem
Eletrônica, ele
será cadastrado
posteriormente

O leitor do bastão
irá piscar em
vermelho até
colocar um cartão
em sua frente

Ex:
manejo/brinco,
sexo, vacina,
etc

Gravar

Cadastrar mais
cartões?

Clicar na aba
"Cadastros"

Selecionar tarefa

Incluir

Com o bastão, ler
um chip

Se o microchip
não for lido, clicar
em Ler um chip
novamente

Sim
Não

Tabela do peão

Cancelar

Fechar

A tabela do peão
será salva no
bastão

Enviar dados

Selecionar tarefa
Pesagem
Eletrônica

Ler um chip

Incluir

Gravar

Não enviar dados
para o bastão
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O bluetooth
cadastrado nas
configurações do
bastão precisa
estar tudo no 0

Entrar no modo
de manejo

Aba Operações

Módulo de manejo

Incluir

Duplo clique no
módulo que você
criou

Gravar

Digitar nome que
melhor lhe atender

Conectar

Aguardar o bastão
com a balança
conectar com o
computador

No canto superior
direito da janela
estará escrito
conectado

A leitura do cartão
pesagem eletrônica
pode ser feita antes ou
depois do animal estar
em cima da balança

As leituras feitas
são gravadas
automaticamente no
computador

Ler demais
cartões que
correspondem aos
dados do animal

Ler cartão
Pesagem
eletrônica

Ler chip na orelha
do animal

Sim
Coletar dados de
mais animais?
Não

Para sair do módulo
de manejo apenas
clicar em fechar

Limpar memória
do bastão

Ler cartão apagar
memória

Fim

Isso irá apagar
apenas a memória
do bastão, e não
do computador

Selecionar sim

Bastão pronto
para ser utilizado
novamente
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2.2 Sem Computador no Curral
Sem computador
no curral

Configurar
bluetooth do
bastão com a
balança

Cadastro tabela do
peão

Ler o cartão
configuração

Selecionar a
opção bluetooth
com os botões
pretos

Confirmar com
botão vermelho

Digitar o código
bluetooth que se
encontra atrás da
balança

Botão vermelho
vai para o próximo
digito

Os botões pretos
alteram as letras e
os números no
bastão

Aba Cadastros

Tabela do peão

Incluir

Ex:
manejo/brinco,
sexo, vacina,
etc

Gravar

Selecionar tarefa

Não

Cancelar

O leitor do bastão
irá piscar em
vermelho até
passar um cartão
em sua frente

Se o microchip não
for lido clicar em Ler
um chip novamente

Cadastrar mais
cartões?

Enviar dados

Ler um chip

Sim

A tabela do peão
será salva no
bastão
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Com a balança ligada
ler cartão Pesagem
Eletrônica

Ler microchip na
orelha do animal

Próximo animal

Luz azul da balança
e do bastão
precisam acender

O bastão precisa
estar marcando o
peso que está na
balança

A leitura do cartão pesagem
eletrônica pode ser feita
antes ou depois do animal
estar em cima da balança

Sim

Coletar dados de
mais animais?

Ler os cartões da tabela do peão
para gravar mais informações sobre
o animal
(exemplo: vacina, raça, vermífugo,
etc)

O bastão irá
gravar os dados
em sua memória
quando emitir um
som

Não

Descarregar dados
no computador

Abrir SisGado

Clicar na aba
"Operações"

Receber dados

Limpar memória
do bastão

Ok

Gravar

Leitor: Animalltag

Isso irá apagar
apenas a memória
do bastão

Ler cartão apagar
memória

Selecionar sim

Bastão pronto
para ser utilizado
novamente

Fim
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3. Sem Tabela do Peão
Sem tabela do
peão

Configurar
bluetooth

Ler o cartão
configuração

Selecionar a opção
bluetooth com os
botões pretos

Confirmar com o
botão vermelho

Os botões pretos
alteram as letras e os
números no bastão

Botão vermelho
vai para o próximo
digito

Digitar o código
bluetooth que se
encontra atrás da
balança

Adicionar dados
manualmente ou por
bluetooth?
Bluetooth

Manualmente
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3.1. Adicionar Dados por Bluetooth
Adicionar dados
por bluetooth

Com a balança
ligada ler o cartão
Enviar Microchip

Isso irá ativar o modo
enviar microchip no
bastão

Pesar animal

Com o bastão ler
o microchip na
orelha do animal

Pode ser feito
antes ou depois
da leitura do chip

Sim

Pesar mais
animais?

Para ter certeza que a balança
se conectou com o bastão, uma
luz azul deve acender em cada
um

Quando a balança
apitar e piscar a luz
vermelha o peso foi
gravado na memória
dela

Não

Selecionar AT55

Clicar em
"Adicionar
Bluetooth ou outro
dispositivo"

Nas configurações
do computador, ir
em Bluetooth e
outros dispositivos

Conectar e
concluir

Clicar em
"Dispositivos e
impressoras"
(aba lateral direita)

Encontrar AT55,
clicar com o botão
direito do mouse

Ver qual é a porta
serial (COM nº) e
anotar

Clicar em
"Hardware"

Clicar em
"Propriedades"

Abrir SisGado

Aba
Configurações

Porta serial da
balança

Testar serial balança

Utilitários

Selecionar a porta
serial anotada e
clicar em "ok"

Para desativar o
modo enviar
microchip, ler
novamente o
cartão Enviar
Microchip

Conectar balança
com o computador
por bluetooth
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Receber dados

Aba Operações

Abrir SisGado

Balança

Gravar

Fim

Enviar e salvar os
dados
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3.2. Adicionar Dados Manualmente
Adicionar dados
manualmente

Abrir SIsGado

Clicar em "Incluir"

Adicionar os
dados do animal

Selecionar alguma
categoria

Duplo clique no
animal a ser
categorizado

Para editar um animal já
cadastrado, basta dar
duplo clique em cima da
linha com o número
dele

O animal está
Não incluído em alguma
categoria?

Se o animal não
possuir categoria e
data de nascimento
não é possível colocar
a pesagem
manualmente
Em "Tipo de
Entrada" selecionar
nascimento e
adicionar uma data

Duplo clique no
animal sem data
de nascimento

Sim

Não

O animal tem
cadastrado alguma
data de
nascimento?

Sim

Pesagens

Incluir ou dar
duplo clique em
sessões já
adicionadas

Produtivo

Clicar na aba
Operações

Adicionar
pesagem

Incluir

Selecionar o
número de
microchip ou clicar
na lupa para
pesquisar animal

Digitar peso do
animal

Fim

Gravar
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Outros
Apartação

Início

Com o SisGado
aberto clicar na
aba "Cadastros"

Motivos para
apartação

Incluir

Clicar na aba de
Operações

Fechar janela de
cadastro

Digitar o motivo e
sua abreviação

Ex.: VACINAR
(VAC)

Apartação

Selecionar o filtro
de quais animais
vão ser apartados

Clicar em filtrar

Clicar na aba
Operações

Com o bastão
ligado e conectado
ao computador

Movimentar

Leitor: Enviar lista
de aparte

Assim, ao ler o chip de
um animal que está na
lista de aparte, o
bastão irá apitar e
informar a abreviação
do motivo digitada

Receber dados

Fim
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Transferir dados

Leia o passo a passo atentamente antes de transferir os dados para não perdê-los

Início

Acessar pasta C:
no explorador de
arquivos

Enviar os arquivos
para outro
computador

No computador que
receberá o arquivo,
copia-lo para a pasta
C:\SisGado\bd

Acessar Pasta
"SisGado"

Colar em algum
lugar que dê para
transportar os
dados, ex.: e-mail,
pendrive, etc

Não é possível
mesclar dados de
2 computadores
no SisGado

Acessar pasta
"bd"

Copiar arquivo
SISGADO.FDB

Não é possível ter
arquivos com o
mesmo nome na
mesma pasta

O arquivo precisa
ter o nome
SISGADO.FDB

Só pode ter um
arquivo com o
nome
SISGADO.FDB

Fim
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