


Um terminal multifuncional
móvel que facilita o seu dia a dia:

Uma solução que oferece praticidade
para operações diárias em diferentes
ramos de atuação. Conta com uma 

plataforma segura e de fácil integração, 
atendendo diferentes aplicações.

Versátil, durável e ergonômico, o
MCOM vem trazer mais benefícios para

o seu negócio com a qualidade
garantida da Perto, a primeira empresa

a fabricar terminais POS com
tecnologia 100% brasileira.

Feito sob medida
para aumentar

sua produtividade.



Veja todas
as vantagens que
você tem com o MCOM:

Baixo investimento.

Ótimo custo-benefício.

Resistente e durável.

Manutenção simples e com baixo
índice de quebra.

Design que facilita o uso.

Bateria com longa duração.

Fácil integração em diferentes sistemas.

Impressora térmica integrada.



TÍTULOS DE
CAPITALIZAÇÃO

Com o MCOM, você pode oferecer 
recargas de créditos para celular de 

um jeito simples, com baixo 
investimento e maior retorno. 

Diferente dos POS usados, a 
manutenção do MCOM é bem baixa 

e muito facilitada: você mesmo pode 
fazer a reposição de peças, sem 

nenhuma dificuldade. 

Oferecer títulos de capitalização 
agora ficou mais ágil e mais 

rentável. O MCOM diminui gastos 
com material, auxilia no controle e 
levantamento das vendas e evita a 

necessidade de logística, facilitando 
toda a operação.

RECARGA
DE CELULAR



A gestão do seu estacionamento na 
palma da sua mão. Facilite e controle 
a rotina do seu estacionamento com 

o MCOM. Com baixo índice de 
manutenção, a reposição de peças 
pode ser feita facilmente por você.

ESTACIONAMENTOS

O QUE VOCÊ
PRECISAR

O MCOM é um produto desenvolvido 
pela Perto, uma empresa com décadas 

de experiência em automação bancária 
e comercial. A partir dessa expertise foi 

desenvolvido um terminal de serviços 
flexível, que permite a sua utilização 
em diferentes áreas de atuação. Tem 

alguma necessidade especial? Nós 
temos a solução!
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