
ASA
GUIA DE UTILIZAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O drive só vai funcionar no win8 se 
2. A comunicação só é feita na primeira tela do coletor (

ou a versão corrente) 
3. Verificar se no ASA/EXEC/ se encontra a pasta DC2000

encontram nesta pasta, caso não tenha acesse o FTP da ASA e baixe o arquivo 
pasta EXEC. 

4. Setar a porta de comunicação, verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows em qual porta o Coletor 
esta conectado. 
 

BALANÇO 

 

ENVIO - PASSOS PARA ENVIAR ARQUIVOS PARA O COLETO

1. No ASAsys ir em Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados > DC2000 > Exportar Cadastro > Total ou Grupo 
> Ambos > e confirmar a Exportação.

2. Depois que a exportação for concluída aperte 

3. Verificar se a base do coletor de dados esta ligada e conectada ao computador antes de efetuar os 
procedimentos a seguir. 

 

 

 

 

ASASYS INFORMÁTICA 

UTILIZAÇÃO DO COLETOR BEMATECH DC2000

O drive só vai funcionar no win8 se instado em modo sem verificação de assinatura de driver.
A comunicação só é feita na primeira tela do coletor (tela em que aparece na primeira linha DC2000 VER. 2.03, 

Verificar se no ASA/EXEC/ se encontra a pasta DC2000. Todos os arquivos de configuração inclusive o driver
, caso não tenha acesse o FTP da ASA e baixe o arquivo DC2000.zip e descompacte na 

Setar a porta de comunicação, verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows em qual porta o Coletor 

QUIVOS PARA O COLETOR: 

> Balanço > Coletor de Dados > DC2000 > Exportar Cadastro > Total ou Grupo 
> Ambos > e confirmar a Exportação.  

Depois que a exportação for concluída aperte Enter em OK. 

 

Verificar se a base do coletor de dados esta ligada e conectada ao computador antes de efetuar os 

DC2000 

em modo sem verificação de assinatura de driver. 
aparece na primeira linha DC2000 VER. 2.03, 

odos os arquivos de configuração inclusive o driver se 
DC2000.zip e descompacte na 

Setar a porta de comunicação, verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows em qual porta o Coletor 

> Balanço > Coletor de Dados > DC2000 > Exportar Cadastro > Total ou Grupo 

 

Verificar se a base do coletor de dados esta ligada e conectada ao computador antes de efetuar os 



 

4. Acesse agora a opção 2-Executar WinTaskGen

5. Ligar o coletor e verifique se ele esta
que ele ligue e apresente a tela inicio.

6. No WinTaskGen indique em qual porta o Coletor esta conectado no local indicado na figura abaixo.

7. Com o programa aberto faremos os seguinte
dar 1 clique no projeto ASAsys_DC2000.

 
A seguir de dois cliques no item indicado na figura abaixo

 
 
 
 
 
 

Executar WinTaskGen. 

 

esta apresentando a tela inicial. Se não estiver ligado aperte a tecla PW para 
que ele ligue e apresente a tela inicio. 
No WinTaskGen indique em qual porta o Coletor esta conectado no local indicado na figura abaixo.

 

Com o programa aberto faremos os seguintes procedimentos: Clicar na guia Editor Tarefas do Procedimento
dar 1 clique no projeto ASAsys_DC2000.  

 

no item indicado na figura abaixo 

 

apresentando a tela inicial. Se não estiver ligado aperte a tecla PW para 

No WinTaskGen indique em qual porta o Coletor esta conectado no local indicado na figura abaixo. 

s procedimentos: Clicar na guia Editor Tarefas do Procedimento e 



 
 
Vai aparecer a tela abaixo clique no botão editar

 
Ao clicar no botão Editar vai aparecer a tela abaixo,
tabela. 
 

 
A tela abaixo vai aparecer, a seta maior esta indicando os códigos que estão gravados no coletor, caso não 
esteja aparecendo nenhum código é porque o coletor já foi limpo anteriormente. Para limpar um banco já 
gravado no coletor clique no botão indicado pela seta menor (clear table) e responda sim.
 

 
 
 
Para dar carga da nova tabela no coletor basta clicar no botão 
encontra o asaaexp.csv por padrão vamos encontra
 

 
 
 
 
 

Vai aparecer a tela abaixo clique no botão editar 

 

Ao clicar no botão Editar vai aparecer a tela abaixo, clique na opção 2 (t_import) em destaque e depois na guia 

 

a seta maior esta indicando os códigos que estão gravados no coletor, caso não 
código é porque o coletor já foi limpo anteriormente. Para limpar um banco já 

gravado no coletor clique no botão indicado pela seta menor (clear table) e responda sim.

Para dar carga da nova tabela no coletor basta clicar no botão indicado abaixo e 
encontra o asaaexp.csv por padrão vamos encontra-lo em G:\Asa\Arqs\Transf\asaaexp.csv

1.º Clique no item 

t_import 

2.º clique na guia 

tabela 

BBoottããoo  qquuee  lliimmppaa  aa  

ttaabbeellaa  

 

clique na opção 2 (t_import) em destaque e depois na guia 

a seta maior esta indicando os códigos que estão gravados no coletor, caso não 
código é porque o coletor já foi limpo anteriormente. Para limpar um banco já 

gravado no coletor clique no botão indicado pela seta menor (clear table) e responda sim. 

 

abaixo e navegue até o local que se 
asaaexp.csv, clique em abrir 

 



 
Se tudo der certo vai aparecer a tela abaixo informando que o coletor recebeu os dados de forma correta clique 
em Ok  

 
Feche todas as janelas, até aparecer a tela principal do 

 
Clique no botão assinalado na figura
selecionada no coletor. Nas próximas telas responda sim ou aperte Enter.

Aguarde o envio das informações.

Se tudo der certo vai aparecer a tela abaixo informando que o coletor recebeu os dados de forma correta clique 

Feche todas as janelas, até aparecer a tela principal do  WinTaskGen conforme e tela abaixo:

na figura anterior Conectar e Baixar para que seja dada carga da tabela 
Nas próximas telas responda sim ou aperte Enter.  

    
Aguarde o envio das informações. 

Se tudo der certo vai aparecer a tela abaixo informando que o coletor recebeu os dados de forma correta clique 

 

WinTaskGen conforme e tela abaixo: 

 

Conectar e Baixar para que seja dada carga da tabela 

 

 



Quando o processo tiver terminado irá aparecer a tela abaixo clique em ok, o WinTaskGen

 
   
 

CONTAGEM - COMO UTILIZAR O COLETOR: 

1. No coletor aperte a tecla M2 para entrar na seleção de função
2. Aperte 1 para entrar nas tarefas. 
3. Você pode escolher uma das 3 opções
4. Contagem automática - esta opção conta os produtos a

possível digitar a quantidade de forma manual.
5. Contagem Manual - após bipar o produto o coletor aguar
6. Produtos que possuem somente código interno o operador dev

produto com código interno 30 no coletor o operador deve
7. Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente.
8. Para bipar aperte o botão grande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código, bipe os 

produtos de um a um até que todos tenham sido contados. Caso um código não seja lido o operador tem a 
opção de digitá-lo utilizando o teclado numérico
modalidade automática não temos a opção de digitar a quantidade
código do item. Para digitar quantidade você deve utilizar a opção 2. Inventário Manual.

9. Caso utilize contagem manual, o operador deve 
quantidade desejada confirmando 

10. O operador pode utilizar as duas contagens tanto a Auto quanto a Manual durante o inventário.

 
RECEBER: COMO RECEBER A CONTAGEM DO 

1. Ligue o coletor e o coloque na tela inicial
2. No ASAsys acesse  Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados >

procedimento de recebimento das contagens efetuadas pelo coletor.
3. Na tela inicial do WinTaskGen clique na opção Config Remota conforme assinalado na figura abaixo:

Quando o processo tiver terminado irá aparecer a tela abaixo clique em ok, o WinTaskGen

 

No coletor aperte a tecla M2 para entrar na seleção de função. 

Você pode escolher uma das 3 opções.  
esta opção conta os produtos a medida que eles são bipados pelo coletor, não é 

possível digitar a quantidade de forma manual.  
após bipar o produto o coletor aguarda que se digite a quantidade do produto bipado

Produtos que possuem somente código interno o operador deverá digitar 6 dígitos
30 no coletor o operador deverá digitar 000030 e confirmar

Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente.
ande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código, bipe os 

produtos de um a um até que todos tenham sido contados. Caso um código não seja lido o operador tem a 
utilizando o teclado numérico e confirmar com a tecla E. É

não temos a opção de digitar a quantidade, é lançado apenas um produto 
o item. Para digitar quantidade você deve utilizar a opção 2. Inventário Manual.

manual, o operador deve bipar ou digitar o código confirmar 
 com a tecla E. 

O operador pode utilizar as duas contagens tanto a Auto quanto a Manual durante o inventário.

EM DO COLETOR: 

Ligue o coletor e o coloque na tela inicial 
Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados > WinTaskGen para que possamos efetuar o 

procedimento de recebimento das contagens efetuadas pelo coletor. 
clique na opção Config Remota conforme assinalado na figura abaixo:

 

 

Quando o processo tiver terminado irá aparecer a tela abaixo clique em ok, o WinTaskGen pode ser finalizado. 

 

medida que eles são bipados pelo coletor, não é 

que se digite a quantidade do produto bipado 
dígitos para o código. Exemplo um 
confirmar com E. 

Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente. 
ande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código, bipe os 

produtos de um a um até que todos tenham sido contados. Caso um código não seja lido o operador tem a 
É importante salientar que na 

é lançado apenas um produto ao digitar o 
o item. Para digitar quantidade você deve utilizar a opção 2. Inventário Manual. 

igitar o código confirmar com e a seguir digitar a 

O operador pode utilizar as duas contagens tanto a Auto quanto a Manual durante o inventário. 

WinTaskGen para que possamos efetuar o 

clique na opção Config Remota conforme assinalado na figura abaixo:  



4. Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
vai aparecer, assim como as contagens efetuadas.
das contagens. 

5. Para gerar o aquivo da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados, digite
local do nome do arquivo  e indique o local G:
sendo feito no servidor) em que será gravado o arquivo.

6. Feche o WinTaskGen e acesse:
Digitaçäo, na pergunta Informe qual a contagem ? indique a contagem efetuada apertando Enter, na 
pergunta Atualiza Balanço com dados do COLETOR ? aperte enter em Sim. Quando aparecer a tela abaixo 
aperte Enter. 

Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
sim como as contagens efetuadas. Use a barra de rolagem para fazer 

 

 

Para gerar o aquivo da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados, digite
e indique o local G:\ASA\Arqs\Transf\ (ou C:\asa\arqs\transf

em que será gravado o arquivo. Desmarque a opção assinalada na imagem acima

 

TaskGen e acesse:  Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados > DC2000 >
Informe qual a contagem ? indique a contagem efetuada apertando Enter, na 

Atualiza Balanço com dados do COLETOR ? aperte enter em Sim. Quando aparecer a tela abaixo 

 

 

 

 

Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
fazer a conferencia dos valores 

Para gerar o aquivo da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados, digite ASAINV no 
transf se o procedimento estiver 

Desmarque a opção assinalada na imagem acima 

Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados > DC2000 > 3-Exportar p/ 
Informe qual a contagem ? indique a contagem efetuada apertando Enter, na 

Atualiza Balanço com dados do COLETOR ? aperte enter em Sim. Quando aparecer a tela abaixo 



7. Pronto a contagem já foi exportada para a digitação do ASAsys, efetue uma conferencia indo em
> Balanço >3. Digitacao da Contagem aperte Enter em Sim informe a contagem que foi efetuada apertando 
Enter, Informando quantidade? aperte enter e
verificar se alguns produtos que foram bipados com o coletor
consultando pelo nome. Ou aperte F9 e o sistema 
no rodapé da tela. Após verificar aperte Enter para sair do resultado.

8. Caso o operador deseje limpar a contagem feita existe o botão Apague Dado
botão limpa a contagem guardada no coletor. Só faça este procedimento em ulti
perdida ao fazê-lo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto a contagem já foi exportada para a digitação do ASAsys, efetue uma conferencia indo em
> Balanço >3. Digitacao da Contagem aperte Enter em Sim informe a contagem que foi efetuada apertando 
Enter, Informando quantidade? aperte enter em Sim. Você pode efetuar a consulta de duas formas
verificar se alguns produtos que foram bipados com o coletor, aparecem com quantidade apertando a tecla F2 e 

u aperte F9 e o sistema fará uma analise dos produtos 
no rodapé da tela. Após verificar aperte Enter para sair do resultado. 

Caso o operador deseje limpar a contagem feita existe o botão Apague Dado 
botão limpa a contagem guardada no coletor. Só faça este procedimento em ultimo caso

Pronto a contagem já foi exportada para a digitação do ASAsys, efetue uma conferencia indo em  Frente de Loja 
> Balanço >3. Digitacao da Contagem aperte Enter em Sim informe a contagem que foi efetuada apertando 

m Sim. Você pode efetuar a consulta de duas formas, a primeira é 
aparecem com quantidade apertando a tecla F2 e 

produtos contados apresentando o total 

 

 no WinTaskGen, este 
mo caso, pois toda a contagem é 



ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 

ENVIO - PASSOS PARA ENVIAR O ARQUIVO PARA O COLETOR

São os mesmos procedimentos descritos no envio dos dados 
deste manual. 
 
PRECIFICAÇÃO - COMO UTILIZAR O COLETOR

1. No coletor aperte a tecla M2 para entrar na seleção de função
2. Aperte 1 para entrar nas tarefas. 
3. Escolha a opção 3. Atualiza Preco
4. Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente.
5. Para bipar aperte o botão grande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código e aperte 

E, o coletor passa para a linha do preço. O operador deve digitar o preço sem 
custa 1,50 o operador deve digitar 150, se o 

6. Para produtos que possuam somente código interno o operador deve digitar 6 digitos par
produto com código 30 no coletor o operador deve digitar 000030 e confirmar com

7. Caso um código não seja lido o operador tem a opção de digitá
a tecla E digita o preço e depois aperte E.

 
RECEBER: COMO RECEBER OS PREÇOS DO COLETOR

1. Ligue o coletor e o coloque na tela inicial
2. No ASAsys acesse  Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados >

procedimento de recebimento da atualização de preço
3. Na tela inicial do WinTaskGen clique na opção Config Remota conforme assinalado na figu

4. Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
aparece assim como as contagens efetuadas, use a barra de rolagem para fazer uma conferencia 
que foram atualizados. 

PARA O COLETOR: 
São os mesmos procedimentos descritos no envio dos dados para Balanço,  siga os procedimento descritos no inicio 

OR: 

No coletor aperte a tecla M2 para entrar na seleção de função. 

Escolha a opção 3. Atualiza Preco.  
Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente.

aperte o botão grande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código e aperte 
E, o coletor passa para a linha do preço. O operador deve digitar o preço sem vírgula
custa 1,50 o operador deve digitar 150, se o produto custa 0,50 o operador deve digitar 50. 

m somente código interno o operador deve digitar 6 digitos par
produto com código 30 no coletor o operador deve digitar 000030 e confirmar com 

ão seja lido o operador tem a opção de digitá-lo utilizando o teclado numérico e confirmar com 
digita o preço e depois aperte E. 

DO COLETOR: 

Ligue o coletor e o coloque na tela inicial 
Frente de Loja > Balanço > Coletor de Dados > WinTaskGen para que possamos efetuar o 

da atualização de preço efetuada pelo coletor. 
clique na opção Config Remota conforme assinalado na figu

 

Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
aparece assim como as contagens efetuadas, use a barra de rolagem para fazer uma conferencia 

 

 

procedimento descritos no inicio 

Escolhida a opção o coletor espera o código do produto que pode ser bipado ou digitado manualmente. 
aperte o botão grande laranja no coletor e aproxime do código de barras ou digite o código e aperte 

vírgula. Exemplo: se um produto 
produto custa 0,50 o operador deve digitar 50.  

m somente código interno o operador deve digitar 6 digitos para o código. Exemplo um 
 E. 

lo utilizando o teclado numérico e confirmar com 

WinTaskGen para que possamos efetuar o 

clique na opção Config Remota conforme assinalado na figura abaixo:  

Na tela abaixo, clique no botão Baixar Dados e a seguir clique no botão Receba Dados a lista do que foi contado 
aparece assim como as contagens efetuadas, use a barra de rolagem para fazer uma conferencia dos preços 



5. Para gerar o arquivo da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados,
local do nome do arquivo  e indique o local G:
sendo feito no servidor) em que será gravado o arquivo.

6. Feche o Win TaskGen e acesse:  2. Gestao Administrativa
proceda como se fosse fazer uma alteração de preço de produto no 
abaixo aperte a tecla F9 para importar
ao final confirme com Enter. 

7. Depois que confirmar no ok, você estará na tela de alteração de preços. Faça uma verificação de alguns 
produtos que tiveram seus preços alterados, entre com o produto ele vai apresentar ao lado o preço verifique se 
esta de acordo com o preço que foi digita
produtos, terminada a conferencia saia da tela de preços utilizando a tecla ESC
para a frente de loja. 

da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados,
e indique o local G:\ASA\Arqs\Transf\ (ou C:\asa\arqs\transf

em que será gravado o arquivo. 

 

2. Gestao Administrativa > 3. Precos > 1. Alteracao de Preços
proceda como se fosse fazer uma alteração de preço de produto no ASA informando o valor da venda
abaixo aperte a tecla F9 para importar o arquivo de preço e confirme no Sim. Aguarde a importação dos 

   

 

Depois que confirmar no ok, você estará na tela de alteração de preços. Faça uma verificação de alguns 
produtos que tiveram seus preços alterados, entre com o produto ele vai apresentar ao lado o preço verifique se 
esta de acordo com o preço que foi digitado no coletor e aperte Enter. Faça esta conferencia para uns 5 
produtos, terminada a conferencia saia da tela de preços utilizando a tecla ESC. Ex

da contagem a ser importado pelo ASAsys clique no botão Salve Dados, digite ASAprc no 
transf se o procedimento estiver 

1. Alteracao de Preços > Alterar Padrao 
informando o valor da venda. Na tela 

Aguarde a importação dos preços e 

 

Depois que confirmar no ok, você estará na tela de alteração de preços. Faça uma verificação de alguns 
produtos que tiveram seus preços alterados, entre com o produto ele vai apresentar ao lado o preço verifique se 

do no coletor e aperte Enter. Faça esta conferencia para uns 5 
Exporte os preços alterados 


