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Aplicativos RFID da Moura Informática  
Para a integração RFID possuímos 3 aplicativos: RFID Moura Print, RFID Moura Mobile e Middleware. 

Cada um faz uma função na integração RFID. 

RFID Moura Print 
O aplicativo realiza a impressão de etiquetas RFID em impressoras de etiquetas.  

 

São homologados 2 modelos: 

• Zebra ZD500 R 

• Intermec PC43t 

No aplicativo é possível: 

• Configurar qualquer layout de etiqueta 

o Texto 

o Código de Barras 

o Datamatrix 

o QrCode 

o Gráfico 

• Gravar dados no chip RFID 

o EPC 

o Memória de usuário 

o Senha ACCESS 

o Senha KILL 

o LOCK na memória ACCESS e KILL 

• Imprimir pelo aplicativo 

• Receber comandos de outros aplicativos para realizar a impressão 

Exemplo de uma etiqueta RFID modelo Belt onde foi impressa na impressora Zebra. Ao mesmo tempo foi codificado 

EPC no padrão GS1 SGTIN. 



 

 

RFID Moura Mobile 
O aplicativo é usado para fazer leituras das etiquetas RFID, com as seguintes finalidades: 

• Contagem de estoque(Inventário) 

• Transferência de mercadoria 

• Conferência 

• Gravar EPC na etiqueta 

• Encontrar produto 

• Localização errada 

Estas leituras são transmitidas para um banco de dados ou arquivo. 

Este aplicativo funciona em um celular ou tablet na plataforma Android com versão maior ou igual a 4. 

 

O aplicativo é compatível com o leitor RFID móvel DOTR-900 e usa o Bluetooth para se comunicar com o leitor RFID. 

RFID Moura Middleware 
Aplicativo que controla os leitores RFID e transmite as leituras para um banco de dados. 

Os leitores compatíveis são: 

• EDGE 50 

• Impinj 

• Speedway 

• Identix 

  



 

Passos iniciais para a integração 

Definir o objetivo da implantação do RFID 
Em uma reunião com os interessados em implantar o RFID, é necessário identificar qual é o objetivo do RFID. Por 

exemplo: 

• Controlar estoque 

• Transferir o estoque para uma posterior conferência no recebimento 

• Implantar portal para ler a saída ou entrada de mercadoria 

• Implantar portal RFID para controlar a produção 

• Venda do caixa com RFID 

Definir quais aplicativos serão utilizados 
Cada objetivo necessita de um determinado aplicativo. Segue abaixo as possibilidades: 

• Impressão de etiquetas RFID 

o Equipamento 

▪ Impressora com módulo RFID 

o Aplicativo 

▪ RFID Moura Print 

o Ação do integrador 

▪ Enviar comando na tabela RFIDMoura_Impressao 

• Contagem de estoque (inventário) ou Transferência de estoque ou Conferência 

o Equipamento 

▪ Leitor móvel 

o Aplicativo 

▪ RFID Moura Móvel 

o Ação do integrador 

▪ Manter produtos atualizados na tabela RFIDMoura_Produto 

▪ Manter EPCs das etiquetas  RFID na tabela RFIDMoura_ProdutoEPC 

• Leitor fixo 

o Equipamento 

▪ Leitor Fixo 

o Aplicativo 

▪ RFID Moura Middleware 

o Ação 

▪ Criar estrutura de tabelas onde serão armazenadas as leituras das etiquetas RFID 

▪ Enviar comando para o middleware iniciar e parar a leitura do leitor RFID 

Definir o banco de dados 
O RFID Moura está integrado aos bancos de dados: 

• MySQL 5.5 ou superior 

• Microsoft SQL Server 2008 R2 ou superior 

Criar estrutura de tabelas no banco de dados 
--Tabela RFIDMoura_ProdutoEPC 

CREATE TABLE RFIDMoura_ProdutoEPC( 

EPC varchar(24) NOT NULL Primary Key, 



 
CodProduto int NOT NULL, 

DataCadastro datetime DEFAULT Now() ) 

--Tabela RFIDMoura_Produto 

CREATE TABLE RFIDMoura_Produto  

(CodProduto int NOT NULL Primary Key, 

Nome varchar (70) NOT NULL, 

DataCadastro datetime DEFAULT Now(), 

Campo1 varchar (50) NULL, 

Campo2 varchar (50) NULL, 

Campo3 varchar (50) NULL, 

Campo4 varchar (50) NULL, 

Campo5 varchar (50) NULL, 

Campo6 varchar (50) NULL, 

Campo7 varchar (50) NULL, 

Campo8 varchar (50) NULL, 

Campo9 varchar (50) NULL, 

Campo10 varchar (50) NULL) 

--Tabela RFIDMoura_Configuracao 

CREATE TABLE RFIDMoura_Configuracao( 

Campo1 varchar (50) NULL, 

Campo2 varchar (50) NULL, 

Campo3 varchar (50) NULL, 

Campo4 varchar (50) NULL, 

Campo5 varchar (50) NULL, 

Campo6 varchar (50) NULL, 

Campo7 varchar (50) NULL, 

Campo8 varchar (50) NULL, 

Campo9 varchar (50) NULL, 

Campo10 varchar (50) NULL) 

--Tabela RFIDMoura_Leitura 

CREATE TABLE RFIDMoura_Leitura( 

CodLeitura BigInt Primary Key AUTO_INCREMENT, 

CodProduto BigInt Null, 

EPC Varchar (50) NULL, 

DataLeitura DateTime NULL, 

NomeProcesso Varchar (100) Null, 

NomeLeitor Varchar (50) NULL, 

NomeAntena Int NULL, 

MemoriaUsuario Varchar (50) NULL, 

TID Varchar (50) NULL, 

RSSI Int NULL, 

Contador Int NULL) 

--Tabela RFIDMoura_Contagem 

CREATE TABLE RFIDMoura_Contagem( 

CodContagem BigInt NOT NULL Primary Key AUTO_INCREMENT, 

DataCadastro DateTime NOT NULL Default Now()) 

--Tabela RFIDMoura_ContagemProduto 

CREATE TABLE RFIDMoura_ContagemProduto( 

CodContagem BigInt NOT NULL, 



 
CodProduto BigInt NULL, 

EPC Varchar(50) NOT NULL )   



 

Impressão de etiquetas RFID pela Impressora de etiqueta 

Como funciona a integração 
O aplicativo RFID Moura Print deve estar rodando no computador que a impressora está conectada. 

 

O sistema integrador deverá enviar um comando no banco de dados contendo o layout da etiqueta a ser impressa e 

os dados que serão impressos. 

Quem monta o layout da etiqueta RFID que será impressa 
A Moura Informática monta este layout no aplicativo.  

 

Todo layout gera um código. Este código será usado pelo integrador para comandar a impressão. 



 

Campos que serão emitidos na etiqueta 
Todo campo que é emitido na etiqueta recebe um nome chamado Campo Chave. Este campo chave será usado ao 

enviar o dado que será impresso na etiqueta. 

Esta é a tela onde é configurado o layout da etiqueta. 

  



 

Como o integrador envia o comando para o RFID Moura Print imprimir 
No banco de dados do existe a tabela RFIDMoura_Impressao 

 

O aplicativo RFID Moura Print monitora a tabela no banco de dados. 

Quando é realizado um INSERT nesta tabela, o aplicativo interpreta os campos. Monta os comandos na linguagem da 

a impressora e envia os comandos para a impressora.  

  



 
Como fazer o INSERT na tabela RFIDMoura_Impressao 

Exemplo do comando: 

Insert Into RFIDMoura_Impressao 

(Comando)Values('Layout=1|Chave=20160204160204|Quantidade=1|c:CodProduto=12232|c:NomeProduto=Óculos 

SME   - Smith|c:Grupo=OFF-ROAD|c:Subgrupo=Equipamentos|c:Marca=Óculos') 

A coluna Comando da tabela RFIDMoura_Impressao deve seguir a seguinte padrão: 

  



 
Definir o Layout 

Layout é o código que foi cadastrado na tela Cadastro de Layout de Etiqueta do aplicativo RFID Moura Print. 

É comum que este layout seja o código 1. 

 

Comando:  

Layout=1| 

 

  



 
Definir a Chave 

Chave é um código gerado pelo sistema integrador que nunca se repete. Recomendamos colocar data e hora. 

Ele será retornado no campo Retorno da tabela RFIDMoura_Impressao 

Comando:  

Layout=1|Chave=20160204160204| 

 

  



 
Definir a Quantidade de etiquetas 

Quantidade define quantas etiquetas serão impressas. Exemplo: Se comprou 10 óculos, então precisa emitir 10 

etiquetas. Neste campo então, informar 10. 

Comando:  

Layout=1|Chave=20160204160204|Quantidade=10| 

  



 
Definir os campos que serão impressos 

Os campos são os dados que estão no sistema integrador(nome do produto, departamento, etc.) que serão passados 

para o aplicativo RFID Moura Print ao imprimir na etiqueta. 

O início do campo deve começar sempre com: 

C:<NOME DO CAMPO CHAVE>=<DADO A SER IMPRESSO> 

 

Comando:  

Layout=1|Chave=20160204160204|Quantidade=10|c:CodBarras=0012232| 

Comando:  

Layout=1|Chave=20160204160204|Quantidade=10|c:CodBarras=0012232|c:CodFornecedor

=99999999|c:Marca=OFF-ROAD 

Comando:  

Se o campo está em branco, é possível passar sem informação para o campo. 

Layout=1|Chave=20160204160204|Quantidade=10|c:CodBarras=0012232|c:CodFornecedor

=99999999|c:Marca=Smith|Marca= 

Finalizar o comando sem o pipe. 

  



 
Retorno 

Comando executado 

O retorno será informado na coluna Retorno da tabela RFIDMoura_Impressao. 

Atualmente estamos desenvolvendo este retorno para informar se foi impresso com sucesso. 

 

EPCs gravados nas etiquetas RFID  

Caso o layout grava o EPC na etiqueta RFID, automaticamente o RFID Moura Print armazena na tabela 

RFIDMoura_ProdutoEPC: o EPC, o código do produto e a data de cadastro que foi impressa a etiqueta. 

 

 

 

  



 

Contagem de Estoque(Inventário), Transferência e Conferência 

Passos inicial: integrar os produtos do integrador 
O RFID Moura Mobile possui um banco de dados interno que precisa ser alimentado com os produtos do integrador. 

Criar as características do produto na tabela RFIDMoura_Configuracao 

Todo cadastro de produto tem um campo Código, um campo Nome e suas características. As características de um 

produto podem ser: 

• Grupo de Produto ou Categoria 

• Subgrupo 

• Marca 

• Cor 

• Tamanho 

• Modelo 

• Etc. 

As características no RFID Moura são chamadas de campos. 

Para inserir os campos será usada a tabela RFIDMoura_Configuracao 

 

Insira 1 registro na tabela RFIDMoura_Configuracao contendo o nome de cada campo. Segue abaixo um exemplo: 

 

São permitidos 10 campos.  

Os campos não utilizados, deixar como NULL. 

  



 
Inserir os produtos na tabela RFIDMoura_Produto 

Esta é a estrutura da tabela RFIDMoura_Produto.  

 

O campo CodProduto,Nome são obrigatórios. 

O campo DataCadastro não deve ser informado pois é inserido automaticamente a data e hora do servidor. 

Os campos Campo1, Campo2,... Campo 10, devem ser inseridos de acordo com o padrão estabelecido na tabela 

RFIDMoura_Configuracao. 

 

  



 
Inserir o nome das características do produto em seu respectivo campo. 

O resultado esperado é este: 

 

 

  



 
Quando um produto é atualizado pelo integrador 

O produto que foi atualizado, modificar a informação da tabela RFIDMoura_Produto. 

Após isso, altere o campo DataCadastro do produto com a data e hora do servidor do banco de dados. 

No RFID Moura Mobile configure a conexão com o banco de dados  

Selecione o tipo de conexão com o banco de dados e os dados da conexão(servidor – IP ou nome do computador, 

porta, banco, usuário e senha). 

 

Importar os produtos novos e atualizados no RFID Moura Mobile 

Pressione o botão Atualização Produto. 

          

Este procedimento grava os produtos em um banco local. Isso faz com que a contagem de estoque não obrigue ter a 

conexão com o servidor. 



 

Contagem de Estoque 
Abra a tela Contagem Estoque. 

Após a conexão com o leitor RFID móvel, realize a leitura das etiquetas RFID. 

 

Após a contagem, pressione o botão Produtos para saber quais produtos foram lidos. 

     



 

Gravar contagem no banco de dados 
Certifique-se que o aplicativo tem acesso ao servidor. 

Na tela de contagem, abra o menu propriedades e pressione na opção Gravar Contagem. 

Será gravado no banco de dados a contagem de estoque e gerado um código para a contagem. 

  . 



 

Tabela da contagem de estoque no Banco de Dados 
A contagem é gravada em duas tabelas RFIDMoura_Contagem e a RFIDMoura_ContagemProduto. 

A tabela RFIDMoura_Contagem grava o código gerado e a data de gravação. 

 

A tabela RFIDMoura_ContagemProduto grava os EPCs das etiquetas RFID e o código do produto. 

 

 

 

 


