
Soluções para Varejo



COFRES INTELIGENTES

Os terminais permitem pagamentos de 
estacionamentos, empréstimos, financiamentos, 
entre outros, com a utilização de cédulas, moedas 
e cartões de débito ou crédito. Oferecem ainda 
consultas e impressão de extratos aos clientes.

O cofre inteligente valida, conta e armazena 
as cédulas depositadas. A solução reduz custos 
operacionais e elimina erros humanos e evasão 
de numerário. Possui baixo consumo de energia e 
aumenta a segurança não só do estabelecimento, 
mas também dos caixas que não têm acesso ao 
dinheiro.

AUTOATENDIMENTO
Terminais de consulta,
cadastro e pagamento

SELF-CHECKOUT
Terminal de autoatendimento

Seguindo a tendência de automação das compras no varejo e a evolução 
do perfil dos consumidores, a Perto desenvolveu a família Self-Checkout. 
Os modelos possuem configurações específicas para cada exigência, 
podendo ser equipados com o módulo reciclador de cédulas e moedas para  
pagamento e troco. Essa solução de autoatendimento utiliza as melhores 
tecnologias em periféricos disponíveis no mercado para garantir ao usuário 
uma melhor experiência.



O PertoCash Automation permite armazenar as cédulas recebidas e dispensá-las 
para uso como troco. O sistema garante ao operador, segurança e rastreamento 
do numerário, reduzindo fluxo operacional. Com ele é possível que o próprio 
operador de caixa efetue saque para troco e depois faça o depósito da sangria, 
tudo identificado com login e senha. O valor excedente no PertoCash Automation 
é coletado diretamente pela transportadora, que o leva para o banco e credita na 
conta do estabelecimento.

As tecnologias da Perto estão um passo à frente quando o assunto 
é agilidade e praticidade para pagamentos e serviços bancários. 
Pertochek é a mais completa processadora de cheques do mercado, 
com consulta aos principais provedores de informações de crédito do 
país.

O Veloh é mais que um terminal de pagamento, pois possui diversas 
opções de conectividade e funcionalidades que permitem maior 
versatilidade. Já o MCOM é um terminal multifuncional de serviços que 
além de possuir um design ergonômico e estrutura robusta e durável, 
adapta-se as mais diversas necessidades.

A PertoPrinter é desenvolvida e fabricada no Brasil, com geração 
interna de QR Code, mecanismo de impressão, troca rápida de bobina 
e garantia de 2 anos, inclusive no mecanismo térmico de impressão.

A menor impressora da categoria proporciona economia comprovada 
na compra de papel, pois permite o uso de uma bobina maior (até 130 
metros).

PERTOCASH AUTOMATION
Recicladores de cédulas e moedas

OUTRAS SOLUÇÕES
Terminais POS/multifuncionais e impressoras de cheques

O Per2Park é a solução completa e rentável para estacionamentos. 
Além de softwares próprios para gestão e controle centralizado, oferece 
um portfólio completo de produtos. Personalizável de acordo com as 
necessidades de cada negócio, o Per2Park otimiza custos, somando 
agilidade e praticidade ao funcionamento do estacionamento. Tudo 
isso com a tranquilidade de contar com suporte técnico próprio em 
todo o Brasil.

PERTOPRINTER
Impressora Térmica

Não Fiscal

VELOHSMART
Terminal Pos

PERTOCHEK
Impressora
de Cheques

MCOM
Terminal

Multifuncional



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.

Experiência
para inovar

A primeira solução da Perto para o varejo foi a impressora de cheques com consulta aos 
sistemas de crédito Pertochek, lançada na década de 90. Foram mais de 60 mil unidades 
vendidas, que representam um marco de inovação no varejo do país. Desenvolveu também 
o primeiro POS 100% brasileiro e entrou no segmento de “maquininhas”, evoluindo para o 
atual Veloh.

E as inovações não param por aí. Através do Per2Park, a Perto desenvolveu uma solução 
completa e mais rentável para estacionamentos de diferentes tamanhos, desde os menores 
até os maiores com automação total, auxiliando a explorar todo o seu potencial.

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) 3489-8700

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


