
 
 
Configuração Balança 

Para configurar uma Balança a primeira coisa que precisamos fazer é ajustar os parâmetros de empresa. Para fazer 

isso vamos até Retaguarda/Tabelas/Tabela Empresa. Vamos alterar a empresa e seguir até a aba Configurações e 

marcar a opção Usa Etiqueta de Balança. 

 

Após fazer isso vamos até os parâmetros de usuário para configurar como será feita a leitura na balança. Vamos até 

Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário/Alterar. Vamos navegar até a aba Vendas/Venda e escolher na opção Leitura 

do  Cód. Barra Eiq. na Venda entre Valor e Quantidade.  

 



 
 

 

Caso escolha Valor a etiqueta irá sair com o valor total no fim do código de barras como na imagem a baixo. 

 

Caso escolha Quantidade a etiqueta irá sair com o peso total no fim do código de barras como na imagem a baixo. 

 

Configurando os campos para a leitura do código de barras 

O código de barras é composto de 13 dígitos. O primeiro dígito é fixo, geralmente é o número 2. Os próximos 6 

dígitos são destinados à essa combinação numérica. A combinação numérica não precisa necessariamente utilizar 

todos os 6 dígitos, alguns dígitos podem ficar sem uso dependendo da balança. Os próximos 5 dígitos são destinados 

ao peso do produto ou ao valor total do mesmo. O último dígito é apenas um dígito verificador para verificar se o 

código de barras é válido. Essas informações são padrões na maioria das balanças, mas podem ser diferentes em 

algum modelo específico. 

Levando-se em conta a explicação acima, chegamos à conclusão que o primeiro e o último dígito não são 

importantes na configuração de parâmetros de etiquetas. 

Então para quem escolheu a leitura na forma de Valor a configuração dos campos será 2 : 5 para o código do 

produto e 6 : 12 para o valor. 

Já na Quantidade ficará 2 : 7 para o código do produto e 8 : 12 para o peso. 

 

 

 

 


