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Motivação
 Já é um ato que virou rotina na vida de todos: ao fazer uma compra, um leitor ótico faz a leitura do código de barra,

identificando qual o produto e também o seu preço e se você realiza muitas compras, esse processo pode ser um

tanto quanto demorado.

Existe uma tecnologia que há alguns anos vem sendo estudada e pode substituir esta prática conhecida de todos

nós. Ela é conhecida como RFID (acrônimo para Radio-Frequency IDentification ou, em português, Identificação por

Rádio Frequência) e uma de suas aplicações seria justamente em lojas e supermercados.

Isso  porque  esta  é  uma  tecnologia  de  comunicação  de  curto  alcance  e  etiquetas  RFID  poderiam  ser  lidas

automaticamente por sensores na saída do supermercado, por exemplo, dispensando o trabalho manual e individual

de leitura dos códigos de barras.

Conceitos
RFID – Radio-Frequency IDentification – (Identificação por rádio freqüência)

História



A origem da tecnologia RFID remonta  à Segunda Guerra Mundial, nos  sistemas de radares utilizados por várias

nações (Alemanha, Japão, Inglaterra e EUA). Estes radares permitiam que a notificação da aproximação de aviões,

mesmo eles ainda estando distantes, facilitando a preparação das defesas contra ataques inimigos. Contudo, não se

tinha como identificar aviões inimigos dos amigos.

Este sistema de radar foi “inventado” pelo físico escocês Sir Robert Alexander Watson-Watt

e este mesmo físico desenvolveu, em conjunto com o exército britânico, um sistema para identificação de aeronaves

amigas no radar, para tornar realmente efetiva a preparação contra ataques inimigos.

Assim, foram implantados transmissores em aviões ingleses que davam respostas diferentes ao radar, indicando-os

como amigos. Deste modo, estava implantado o primeiro sistema de identificação por rádio frequência.

Como funciona?

Um sistema de RFID é composto, basicamente, de uma antena, um transceptor, que faz a leitura do sinal e transfere

a informação para um dispositivo leitor, e também um transponder ou etiqueta de RF (rádio frequência), que deverá

conter o circuito e a informação a ser transmitida.  Estas etiquetas podem estar presentes em pessoas, animais,

produtos, embalagens, enfim, em equipamentos diversos.

Assim, a antena transmite a informação, emitindo o sinal do circuito integrado para transmitir suas informações para

o leitor, que por sua vez converte as ondas de rádio do RFID para informações digitais. Agora, depois de convertidas,

elas poderão ser lidas e compreendidas por um computador para então ter seus dados analisados.

Aplicações práticas

Pagamento via celular

Pagamentos em trânsito – estacionamentos e vias públicas

Controles de estoque

Rastreamento de cargas e animais

Modalidades esportivas

Passaportes biométricos



Substituição dos códigos de barras (em algumas situações específicas)

(Fonte http://www.tecmundo.com.br/tendencias/2601-como-funciona-a-rfid-.htm)

No Millennium Business
A  implementação  desta  tecnologia  no  sistema irá  facilitar  as  operações  de  nossos  usuários  nos  processos  de
compras, vendas, transferências, devoluções, produção e inventários.

As etiquetas contêm dois números de série:
 Numeração de série do chip, que vem de fábrica.
 Numeração da etiqueta, que será gravado pelo Millennium EPC.

Formas de gravação de etiqueta:
 O sistema imprime o EPC em cada etiqueta.
 O EPC já vem gravado na etiqueta, geralmente este tipo é para uso interno nos produtos, por exemplo,

roupas.

O processo de leitura das etiquetas deve ser feito em um ambiente isolado, uma sala ou uma câmara, chamado de
Portal de leitura, para evitar que as antenas captem a freqüência de etiquetas que não estejam no volume a ser lido.

MODELO DE PORTAL



O fornecedor de etiquetas RFID homologado pela Millennium é a ITAG.

Parâmetros
Instalar o DRVPack Remote

No gerenciador de periféricos, registrar o RFID  Itag. 

Entradas
Configuração de periféricos



Clique em Registra Selecione RFID e próximo passo

Clique em Concluir Confirme a operação

Para testar se o periférico está realmente ativo.



Selecione o leitor de RFID iTag e clique em Configura.  Para testar, coloque algumas etiquetas no perímetro de
alcance da antena e clique em Ler Etiquetas.

A janela da iTag realizará a leitura e preencherá a tela de configuração.

 

Limpe o buffer e clique em OK. O dispositivo está funcionando.



O ícone do leitor RFID será exibido na barra de tarefas.

Para desativar o leitor de RFID basta removê-lo do gerenciador de periféricos.

Operação no Millennium com etiquetas pré-gravadas com EPC
Após a configuração do dispositivo RFID, ele ficará disponível em todas as telas do sistema que realizarem operações
de movimentação de itens.

1º Passo – Vincular as etiquetas aos produtos

Em Logística\Estoque\Cadastro, selecione a opção Vincula RFDI. Aguarde a conexão com o leitor.

O sistema abrirá a tela de leitura das etiquetas, que deverão estar no perímetro de alcance das antenas.
Clique em Ler Itens.



O sistema lerá as etiquetas e o usuário deverá identificar o produto a ser vinculado a elas. Selecione o item, a cor, a
estampa, o tamanho e o lote, se houver.
Por exemplo, para etiquetar 300 camisetas brancas, nos tamanhos P, M e G, sendo 100 peças para cada tamanho.
Coloque as etiquetas próximas do leitor e selecione a camiseta, a cor e o tamanho.
Depois basta anexar as etiquetas aos produtos.



Clique em Vincular.

2º Passo – Lançamento dos itens na tela de pedido de venda ou evento de faturamento
de venda
A ativação do leitor de RFID irá inserir nas telas de pedidos de compra e venda, ou dos eventos de movimentações, o
ícone do leitor, ao lado do grid de produtos.

Clique em Ler Itens.



O sistema carregará na tela a mesma quantidade de etiquetas vinculadas anteriormente (em nosso exemplo 5).

Para ler as novas etiquetas, basta posicioná-las e clicar em ler itens.

É necessário ter o cuidado de manter as etiquetas já lidas fora do alcance do leitor, para que elas não sejam lidas
novamente.

Após a leitura de todas as etiquetas, clique em Finalizar a leitura.

O sistema irá agrupar os produtos no grid, item a item.
Finalize a inclusão do pedido de venda e efetive.

Atenção! Para agrupar os itens é necessário que o botão Agrupa/Desagrupa esteja ativado na opção de agrupar.

Operação no Millennium com gravação do EPC das etiquetas
Neste caso, o usuário irá criar as etiquetas usando a ferramenta FORMULÁRIOS, do próprio sistema.

Em Utilitários\Formulários, monte a etiqueta com as informações que a empresa considerar necessárias e salve em
um diretório para impressão.



Após a criação da etiqueta, ela poderá ser impressa em qualquer impressora que imprima RFID. Para homologar o
recurso no Millennium foi usada uma impressora Zebra.

Validações e Saídas
Após ser instalado o leitor de RFID poderá ser usado em todas as operações de movimentação de itens do sistema.
Por exemplo, na contagem de inventário.

RFID no inventário

Posicione as etiquetas para leitura e clique no ícone para acionar o recurso. 



Aguarde a conexão.

Clique em Ler Itens, para iniciar.

O sistema fará a leitura das etiquetas e lançará na tela.



Clique em Limpar para ler as próximas etiquetas.

Para encerrar, clique em Finalizar a Leitura. O sistema lançará os itens lidos na tela do inventário.

Efetive o inventário.

Opções de Operação
Conferência no andamento de ordem de corte manual

O recurso de RFID também foi implementado no módulo de produção do Millennium, na tela de Andamento e de
Andamento por códigos de barras. 

Para que o sistema imprima as etiquetas de produção, o layout deverá ser configurado através do FORMULÁRIOS e
estar na pasta c:\wts\files\documentos\lotes.



Atenção! Os  produtos  que  estiverem  no  andamento  da  produção  devem  estar  previamente  vinculados  às
respectivas etiquetas de RFID, para que possam ser lidas pelo sistema.

Em Produção\Andamento, selecione a ordem de produção para visualizar o ciclo de produção. Nesta tela não será
visualizado o ícone do RFID, como foi  visto nos processos  anteriores.  Selecione o lote que será enviado para a
próxima fase, em nosso exemplo vamos selecionar o tamanho P e a cor amarelo. A seguir, clique no link Conferir por
RFID. O sistema abrirá a tela de conferência para que o usuário faça a leitura das peças.

Clique em Ler Itens. Perceba que a tela foi preenchida com as etiquetas que o sistema capturou pela frequência.
Clique em Finalizar Leitura.



Será aberta a tela de impressão das etiquetas que serão anexadas aos produtos. Selecione a impressora e clique em
OK.

Aguarde  a  mensagem de  Impressão em progresso.  Aqui  fizemos a impressão em PDF,  apenas para mostrar as
informações. Perceba que além das informações do produto, foram impressos também a data, hora e usuário que
realizou a conferência.

Exemplo de etiqueta

Observe que na etiqueta consta a quantidade de três etiquetas do pacote, conforme a captura feita na conferência.
Vamos voltar para a tela do andamento da produção e ver que o sistema atualizou a quantidade de peças que ainda
devem ser conferidas. Selecione novamente o tamanho P, da cor amarelo, que pertencem ao pacote 35 e veja que o
sistema gerou outro pacote: 40. Este novo pacote refere-se as três peças que foram conferidas, restando então 12
peças no pacote 35.



O sistema não fará o andamento automaticamente para a fase seguinte. O usuário deverá selecionar o pacote já
conferido e enviar para a próxima fase.

A conferência deve ser feita com itens do mesmo SKU, se na leitura das etiquetas, não for identificado o SKU de
alguma peça, o sistema exibirá a etiqueta não identificada com cor vermelha e emitirá uma mensagem de alerta. Isto
significa que a etiqueta não pertence ao SKU que o usuário está tentando movimentar.



Conferência no andamento de ordem de corte por códigos de barras

Em Produção\Andamento, selecione a opção Andamento por códigos de barras. Observe que aqui o ícone do RFID
aparece na tela novamente.

Escolha a fase em que as peças estão, a ordem a ser movimentada e clique no ícone do RFID para conferir as peças
para a fase seguinte.



Clique em Ler itens e aguarde o sistema preencher a tela com as etiquetas capturadas.

Finalize a leitura e volte a tela de andamento manual para visualizar como ficaram as peças. Veja, por exemplo, que
foram identificadas e conferidas duas peças do tamanho GG, na cor azul. Agora , basta fazer o andamento para a
fase seguinte.




