
Soluções para Varejo



COFRES INTELIGENTES 

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

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 por autenticação. 

PERTOCASH AUTOMATION
Recicladores de cédulas e moedas

MOEDAQUI PERTO
Depositário de moedas

A falta de moedas afeta a operação de milhares de estabelecimentos comerciais 
por todo o país, trazendo preocupações aos executivos de varejistas quanto à 
resolução desse problema sem prejudicar a experiência do cliente no momento 
da compra.

O MoedAqui Perto incentiva a população a trocar moedas por cédulas ou vale-
compras nas lojas onde esta instalado, basta apresentar o comprovante de  
depósito.



OUTRAS SOLUÇÕES

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 aplicado em qualquer tamanho de estabelecimento comercial. Essa 
solução de autoatendimento utiliza as melhores tecnologias em periféricos 
disponíveis no mercado para garantir ao usuário uma melhor experiência.

PERTOPRINTER
Impressora Térmica

Não Fiscal

VELOH SMART
Terminal POS

PERTOCHEK
Impressora
de Cheques

PINPAD
Terminal de
Pagamento

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

AUTOATENDIMENTO
Terminais de consulta,
cadastro e pagamento



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. Mai/21. 

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.

Presença em todo o 
território nacional

+ de 50.000 equipamentos instalados, 
ativos e manutenidos em nossa base.

22 filiais próprias. 

Residências técnicas nas principais cidades 
brasileiras em todo o país.

Presente nas 27 Unidades da Federação.


