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redução de custos



TERMINAIS PAYSTATION

A rede que conecta os terminais 
de forma centralizada.

Ninguém melhor que a própria 
Perto para manter os terminais.

A Perto pode cuidar do 
abastecimento do dinheiro.

Inteligência e serviços para o seu 
terminal estar sempre disponível.

Equipes dedicadas para monitorar os 
terminais 24h, todos os dias do ano.

Servidores instalados em datacenters 
em localidades geográficas distintas.

Especificações Técnicas

SWITCH DE TRANSAÇÕES

MANUTENÇÃO

GESTÃO DE NUMERÁRIO

DISPONIBILIDADE

MONITORAMENTO

INFRAESTRUTURA

DG-830 TCC TVC Kiosk TAS-1200 TPC TPC-1400 TPR-4112

Altura x Largura x 
Profundidade (mm) 415 x 161 x 123

1400 x 446 x 
462,5

1400 x 446 x 
462,5

1431 x 514 x 472 1555 x 400 x 560 1514 x 520 x 980 1514 x 630 x 980 1485 x 520 x 775

Acessibilidade  - sim  sim sim sim sim sim sim

GABINETE SUPERIOR

Aceitador 
de moedas - opcional opcional não não sim sim sim

Dispensador 
de cartões - não

400 cartões de 
um tipo

não não
400 cartões de 

um tipo
1.400 cartões de 
até quatro tipos

400 cartões de 
um tipo

Alto-falantes - não não sim opcional sim sim sim

GABINETE INFERIOR

Leitor de código 
de barras - opcional opcional sim opcional sim sim sim

Aceitador 
de cédulas -

Malote para 
2.500 cédulas

Malote para 
2.500 cédulas

não
Cassete para 
1.200 cédulas

Cassete para 
2.200 cédulas

Cassete para 
3.000 cédulas

Malote para 
3500 cédulas

Dispensadores 
de cédulas - não não não não até 2 cassetes até 2 cassetes 4 cassetes

Dispensadores 
de moedas - não não não não até 4 cassetes não 5 cassetes

Reciclador 
de moedas - não não não não

Recicla até duas 
denominações

Recicla até seis 
denominações

Recicla até cinco 
denominações

Reciclador 
de cédulas - não não não não

Recicla até duas 
denominações

Recicla até seis 
denominações

Recicla até quatro 
denominações

Sangria  
automatizada 
de moedas

- não não não não sim sim sim

*Em função do malote, a capacidade de armazenamento pode variar até 30% a menos.
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PERTO S.A. reserva-se o direito de alterar as características de seus produtos e serviços sem aviso prévio. Jun/19. 

As soluções da Perto contemplam monitores de alta qualidade com tecnologia touchscreen, câmeras de 
monitoramento (opcional), impressora térmica, leitor e gravador de cartão Mifare e PIN PAD (opcional). 
Sempre contando com os melhores periféricos do mercado.


