
Terminais TAC e TAS

Linha de terminais de consulta, pagamento, leitura de cartão, impressão e cadastro para varejo, portarias e 
estacionamentos. Permitem pagamento com cartões de débito ou crédito, com segurança e agilidade, além 
de serem facilmente adaptáveis à identidade do cliente. O modelo TAS-1200 permite pagamento com cédulas.

Terminais de Autoatendimento



 

TAC-1000 TAS-1100 TAS-1200

Aceitador de Cédulas 8 8 4

PIN Pad 8 4 opcional

Leitor NFC opcional opcional 8

Leitor de cartões DIP/Smart card/Mifare opcional opcional 4

Leitor de Código de Barras 1D opcional opcional 4

Leitor de Código de Barras 2D opcional opcional 8

Dispensador de cartões opcional 8 8

Impressora Térmica opcional 4 4

Altura x Largura x Profundidade (mm) 1560 x 600 x 710 1560 x 600 x 710 1560 x 600 x 710

Peso Máximo Aproximado 77kg 77kg 96kg

Especificações Técnicas
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O TAS foi desenvolvido para automatizar diversos serviços de 
atendimento, como:
► Pagamento para estacionamento 
► Pontos de vendas on-line
► Pontos de venda de ingressos para cinema, teatro e eventos
► Pontos de atendimento em aeroportos
► Pontos de venda de passagens
► Redução de filas

Terminais TAS

O TAC é um terminal de auto cadastro, que permite a visitantes 
obterem o crachá ou o ticket de entrada em condomínios e empresas. 
O terminal possui leitor 2D que identifica a autorização previamente 
enviada ao visitante e emite o cartão ou imprime o ticket com QR 
Code para passagem nas catracas.

Terminais TAC

► Monitor de 15” touchscreen
► Câmera para captura da imagem do visitante
► Sistema de áudio para auxilio se necessário
► Impressora térmica 76mm
► PIN Pad (opcional)
► Leitor de código de barras 2D (opcional)
► Dispensador de cartões (opcional)
► Leitor NFC (opcional)

Módulos TAC / TAS

A Perto possui assistência técnica com equipe 
própria em todo território nacional. 

Serviços


