
Self-Checkout



 Redução de custos operacionais.

Suporte técnico próprio 
em todo o país

Otimização de recursos: 
1 atendente pode apoiar 
de 4 a 6 terminais

Homologado nas principais 
software houses do país

Seguindo a tendência de automação das compras no varejo, a Perto desenvolveu a família Self-Checkout, com 
configurações específicas para cada exigência. Fabricada com os melhores periféricos do mercado, esta solução 
evoluiu junto com o perfil dos consumidores, garantindo para os usuários mais agilidade, menos filas na hora de pagar 
e a melhor experiência. Ele pode oferecer inteligência de marketing, com dados mais precisos sobre o consumidor 
e seu perfil, permitindo uma compra mais personalizada.

Equipamento de alta 
disponibilidade 
para quem precisa de 
um PDV até 24 horas.

SELF-CHECKOUT
Solução inteligente 
de autoatendimento.



CKT-0250 CKT-0300 CKT-0500 CKT-1000

Monitor touchscreen 15” ou 18,5” 15” ou 18,5” 15” ou 18,5” 15” ou 18,5”

Câmera opcional opcional opcional opcional

Image scanner 1D/2D fixo 1D/2D fixo 1D/2D fixo ou biótico 1D/2D biótico

Scanner móvel opcional opcional opcional opcional

PIN PAD opcional opcional opcional opcional

Microcomputador sim sim sim sim

Dispositivo de conferência de peso opcional não opcional opcional

Impressora não fiscal *interna ou externa *interna ou externa externa **interna ou externa 

Suporte para sacola sim sim sim sim

Suporte para cesto sim não sim sim

Móvel para armazenar insumos não não não sim

Sinalizador Luminoso sim sim sim sim

Alto-falantes sim sim sim sim

Sistema operacional Windows/Linux Windows/Linux Windows/Linux Windows/Linux

Versatilidade 
de instalação
O Self-Checkout Perto pode ser instalado 
em ilhas de atendimento de 4 a 6 
terminais com um atendente para 
auxiliar na operação, focando sempre 
no relacionamento e na satisfação dos 
clientes. Pode ser usado em paralelo com 
os caixas convencionais, oferecendo 
mais uma forma de pagamento.

* Esse produto é comercializado pela Digicon. Acesse o site www.digicon.com.br

* Neste modelo, a impressora não fiscal interna suporta bobinas de até 4” de diâmetro.

** Neste modelo, a impressora não fiscal interna suporta bobinas de até 7” de diâmetro.



CASES
O Self-Checkout tem levado melhorias para os clientes e ganhos para a operação de diversos estabelecimentos:

www.perto.com.br 
Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS 
CEP: 94045-420 • (51) 3489-8700

vendas@perto.com.br

/company/pertosa

/pertotecnologia

+55 (51) 3489-8700

PERTO S.A. reserva-se o direito de alterar as características de seus produtos e serviços sem aviso prévio. Mar/21.

Presença em todo o 
território nacional

+ de 50.000 equipamentos instalados, 
ativos e manutenidos em nossa base.

22 filiais próprias. 

Residências técnicas nas principais cidades 
brasileiras em todo o país.

Presente nas 27 Unidades da 
Federação.


