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EVOLUTION SERIES 
TERMINAIS BANCÁRIOS

TERMINAL 
MULTIFUNCIONAL

TERMINAL 
DE SAQUE 

A Perto projeta, fabrica e garante a disponibilidade 
de terminais de autoatendimento das principais 
instituições financeiras do Brasil e exporta para 
mais de 20 países. Ir além significa estar junto dos 
grandes bancos e criar terminais diferenciados, 
de acordo com as necessidades de cada cliente. 
Assim nasceram o Superfull, o ATM com depósito 
inteligente, o quiosque de autoatendimento e 
tantos outros projetos especiais.

Com design de Alexandre Neumeister, a Linha 
Evolution é o resultado de três décadas de inovação 
na tecnologia de terminais de autoatendimento. 
A Perto reuniu todos os requisitos de segurança, 
usabilidade e disponibilidade em terminais flexíveis 
que podem evoluir conforme a sua necessidade. 
Opcionais como entintamento de cédulas, 
antiskimming e solução de monitoramento 
reforçam ainda mais a segurança do equipamento.

CUSTOMIZADOS
EQUIPAMENTOS SOB MEDIDA

RECICLADORES
TERMINAL RECICLADOR DE CÉDULAS

TERMINAL 
SUPERFULL

TERMINAL 
DE SAQUE

TERMINAL
RECICLADOR 

TERMINAL DE
CONSULTA

Soluções multifuncionais desenvolvidas 
pela Perto para tornar as operações 
mais eficientes ao disponibilizar para 
saque as cédulas que foram depositadas 
no terminal. Assim os clientes têm mais 
disponibilidade e as instituições têm 
redução de gastos com transporte de 
valores e abastecimento de cédulas.

TPR-4112
PAYSTATION  
RECICLADOR

TR-1300
TESOUREIRO
RECICLADOR  

TMR-5150
ATM TRASEIRO

TMR-5160
ATM FRONTAL



O terminal exibe as opções de atendimento disponíveis, imprime a senha e 
orienta o cliente na chegada na agência.  O display LCD informa a ordem de 
atendimento e possui diversas opções de conectividade, incluindo wireless. 
O sistema disponibiliza diversos relatórios gerenciais.

Economize tempo e dinheiro e tenha controle total do 
ciclo do seu numerário. Utilizando machine learning, 
o software é capaz de fazer previsões de demanda 
a partir da análise de históricos. Controle múltiplas 
transportadoras de valores e tenha informações 
instantâneas através de monitoramento e relatórios.

SISTEMA DE GESTÃO DE 
ATENDIMENTO E FILAS
SISTEMA DE GERENCIAMENTO

SISTEMA PARA  
GESTÃO DE NUMERÁRIO
SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO  
E CONTROLE TOTAL DO NUMERÁRIO

DISPLAY LCD

TERMINAL DE 
AUTOATENDIMENTO

PERTOPRINTER 
AUTENTICADORA
Impressora térmica 
com autenticador

VELOH PERTOTRAP PRO
Cofre 

inteligente
Terminal POS

OUTRAS SOLUÇÕES
PERIFÉRICOS E TERMINAIS

TRM
Tesoureiro 
reciclador  
de moedas

Fechaduras eletrônicas, 
antiskimming, teclado 

criptografado e outros módulos 
de segurança



Filiais Perto

Técnicos

Presença em todo o território nacional
Operações

Nossa rede de suporte técnico

+ de 300 contratos administrados mensalmente.

+ de 100.000 equipamentos instalados, 
ativos e manutenidos em nossa base.

+ de 14.000 atendimentos realizados mensalmente: 
instalações, manutenções corretivas e preventivas.

22 filiais próprias. 

+ de 800 colaboradores, técnicos de campo, 
laboratório e retaguarda.

+ de 200 residências técnicas com alcance 
em mais de 3.000 cidades.

Presente em todos os estados brasileiros.

FULL OUTSOURCING
GESTÃO COMPLETA DA SOLUÇÃO

Para sua empresa não se preocupar com nada, a Perto oferece o serviço de gerenciamento e 
manutenção de todos os processos, adotando as melhores práticas em gestão de sistemas de TI.  
Um Centro de Operações de Rede (NOC) opera 24x7, garantindo a disponibilidade dos equipamentos.

SWITCH DE 
TRANSAÇÕES 

A rede que conecta 
os terminais de forma 

centralizada.

GESTÃO DE 
NUMERÁRIO

Controle completo do 
ciclo do numerário.

MONITORAMENTO
Equipes dedicadas 
para monitorar os 

terminais 24 horas, 
todos os dias do ano.

MANUTENÇÃO
Ninguém melhor que 
a própria Perto para 
manter os terminais.

DISPONIBILIDADE
Inteligência e serviços 

para o seu terminal estar 
sempre disponível.

INFRAESTRUTURA
Servidores instalados 
em datacenters em 

localidades geográficas 
distintas.

www.perto.com.br 
Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS 
CEP 94045-420 • (51) 3489 8900

vendas@perto.com.br

/company/pertosa

/pertotecnologia

+55 51 3489 8826
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