
Automatyzacja procesów
ważenia w rolnictwie

Biogazownie
Składowiska odpadów
Spalarnie śmieci
Zarządzanie ruchem pojazdów
Cementownie
Porty morskie
Rolnictwo
Budowa dróg
Kopalnie kruszyw
Recycling i skup złomu
Rozlewnie gazu

SOFTWARE SOLUTIONS FOR WEIGHING SYSTEMS

GS Software Sp. z o.o. od ponad 15 lat projektuje, produkuje
i wdraża oprogramowanie wagowe i najwyższej jakości sprzęt 
elektroniczny. Jako wiodący polski producent oferujemy kompletne 
systemy wagowe dedykowane dla branży rolniczej, szczególnie
w wersji GSW Agro. Rozwiązanie to umożliwia między innymi 
wykonywanie ważeń z automatycznym pobieraniem parametrów 
jakościowych z analizatorów produktów rolnych.



Przykładowy schemat ważenia
z wykorzystaniem GSW Agro:

Jeżeli waga pusta – świeci się światło zielone1

2 Pojazd wjeżdża na wagę – zapala się światło czerwone

3 Operator wagi wykonuje pierwsze ważenie

4 Po wykonanym ważeniu dane zostają zapisane w systemie

5 Operator lub obsługa laboratorium wprowadza do ważenia
parametry jakościowe dostarczonego produktu

6 Na podstawie wprowadzonych 
parametrów system oblicza
potrącenia i dopłaty i wylicza cenę 
końcową za tonę produktu

7 Kierowca wykonuje rozładunek
towaru

8 Po rozładunku kieruje się na wagę

9 Operator wagi wykonuje drugie
ważenie

10 System na podstawie obu ważeń
wylicza masę netto

11 Wszystkie dane z obu ważeń zostają
zapisane w systemie

Automatyczne pobranie wyników analiz

GSW Agro - wyliczenie ceny skupu za tonę

Analizator 3Analizator 2

Próbka

Analizator 1



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UŻYTKOWANIA GSW AGRO:

Automatyczne pobieraniem
parametrów jakościowych z

analizatorów produktów rolnych

Wygoda

Wyeliminowanie pomyłek 
wynikających z obiegu dokumentów 
(Integracja z systemem księgowym)

Prosty obieg dokumentów

Pojazdów, które oczekują na wjazd 
lub ważenie - możliwość 
rozbudowy programu o 

dedykowany system awizacyjny

Brak kolejek
Możliwość dodawania umów z
Kontrahentami. Program sam 

oblicza potrącenia lub i dopłaty na
podstawie parametrów 

jakościowych

Łatwe rozliczenia

Pełna historia ważeń wraz z
podglądem stanów magazynowych

Kontrola

Zwiększenie przepustowości wagi - 
możliwość skrócenia procesu 
ważenia nawet do 17 sekund

Większa sprzedaż



Dla wymagających przedsiębiorstw 
oferujemy w pełni zautomatyzowane 
systemy ważenia z wykorzystaniem:

Systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)

Systemu z odczytem kodów QR/kreskowych

Systemu terminali samoobsługowych dla kierowców

Czytników kart RFID

Aplikacji mobilnej (Android)

Platformy awizacyjnej



Przykładowy schemat
zautomatyzowanego ważenia
z wykorzystaniem systemu
rozpoznawania tablic rejestracyjnych:

Jeżeli waga jest pusta – świeci się światło zielone1

2 Pojazd wjeżdża na wagę – światło zapala się na czerwono

3 System odczytuje tablicę rejestracyjną

7 Kierowca wykonuje rozładunek towaru

8 Po rozładunku kieruje się na wagę

10 System na podstawie obu ważeń wylicza masę netto

11 Wszystkie dane z obu ważeń zostają zapisane w systemie

4 Jeżeli pojazd został wcześniej awizowany, system wykonuje 
automatyczne ważenie na podstawie danych z awizacji lub 
wyświetla te dane na oknie ważenia, tak aby operator mógł 
zatwierdzić wprowadzone dane

5 Operator lub obsługa laboratorium wprowadza do ważenia
parametry jakościowe dostarczonego produktu

9 System odczytuje tablicę rejestracyjną i łączy z pierwszym
ważeniem

6 Na podstawie wprowadzonych parametrów system oblicza 
potrącenia i dopłaty, wyliczając cenę końcową za tonę produktu



Notatki





Ważenie

Wyliczenie ceny ostatecznej za tonę produktu na podstawie
parametrów jakościowych



Wykonanie drugiego ważenia - wyliczenie masy netto produktu

Wprowadzenie masy produktu na magazyn



Zatwierdzenie i przesłanie dokumentu PZ/WZ do systemu ERP

Podgląd stanu magazynowego



Kwit wagowy
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