
UMA SOLUÇÃO
COMPLETA E
RENTÁVEL PARA O SEU
ESTACIONAMENTO.



GESTÃO COM 
TECNOLOGIA,
NEGÓCIOS COM 
RESULTADOS.

A Perto está sempre inovando e 

investindo em tecnologias que levem 

mais facilidade e rentabilidade para o dia 

a dia das pessoas. Buscando aproximar 

você do futuro, desenvolvemos o 

Per2Park, uma plataforma completa 

e modular de gestão centralizada 

para estacionamentos. Tenha total 

controle do seu estacionamento 

em tempo real, aumentando 

as oportunidades de novos 

negócios e também a sua 

rentabilidade.

Controle total

Conectividade Agilidade no 
desenvolvimento

Rentabilidade

Plataforma 
modular

Atendimento  
ao usuário

InfraestruturaMultiplataforma

Experiência 
do usuário

Gestão 
Centralizada



PRATICIDADE PARA O SEU 
CLIENTE NA HORA DE PAGAR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM TODO O BRASIL

AGILIDADE NA 
OPERAÇÃO

APRIMORAMENTO 
DOS PROCESSOS

Otimize a gestão do seu estacionamento 

de um jeito rápido e fácil. Centralize as 

informações e tenha maior controle e 

monitoramento de todos os processos 

do seu negócio de maneira eficaz e com 

total segurança.

Com a redução de recursos humanos 

e a centralização das informações, 

torne suas operações internas e 

a experiência do seu cliente mais 

rápidas e melhores.

Toda a tecnologia empregada no Per2Park 

foi desenvolvida na Perto, o que faz com que 

você tenha sempre à disposição serviços 

de manutenção e assistência técnica em 

qualquer localidade do Brasil.

Diferentes opções de pagamentos para que 

você ofereça aos seus clientes mais facilidade 

e comodidade, impactando também na redução 

de filas e agilidade no processo.

MAIS CONTROLE 

MAIS RENTABILIDADE

Além de reduzir custos operacionais e 

recursos humanos, minimize os custos com 

ressarcimentos de avarias e tenha maior 

controle do seu numerário, diminuindo evasões.

Tenha com o módulo de imagem e vídeo, 

controle e rastreabilidade da entrada e 

saída dos veículos em seu estacionamento, 

através do reconhecimento de placas e 

captura de imagens de contexto.

NOVAS OPORTUNIDADES 

Melhore sua operação com o 

gerenciamento de múltiplos 

estacionamentos de maneira remota 

e centralizada. Fidelize seus clientes e 

tenha melhor gestão das oportunidades.



UMA HISTÓRIA DE 
TRABALHO E INOVAÇÃO.

Hoje a Perto possui seu lugar no 

mercado global, com uma fábrica de 

21 mil metros quadrados na Índia e 

atua com exportações em 25 países. 

Criar soluções que respeitam a cultura 

e peculiaridades de cada local é a 

principal característica da empresa.

Os muitos anos de atuação na área 

bancária e comercial permitiram que 

a Perto desenvolvesse produtos com 

segurança e excelência garantidas, 

oferecendo assistência técnica onde 

quer que você esteja e em qualquer 

que seja o segmento.

A Perto S.A. atua nas áreas de automação bancária 

e comercial desde 1988, escrevendo uma história de 

pioneirismo, tecnologia e inovação. Com um parque 

fabril de mais de 44 mil metros quadrados, localizado 

em Gravataí – RS, e outras 22 filiais distribuídas 

pelo Brasil, a Perto aproveitou a sua verticalidade 

e capacidade de engenharia para desenvolver 

soluções eficientes e seguras para outros ramos de 

autoatendimento e varejo.



A Perto quer que você possa dedicar-se aos negócios tranquilamente, 

por isso oferece suporte e serviços capacitados para que você conte 

com a disponibilidade e segurança das suas soluções.

Com suporte em todas localidades brasileiras e nos países em que 

atua, é feito investimento constante em treinamento e capacitação 

de técnicos próprios, afinal, não há ninguém melhor que a própria 

Perto para manter seus equipamentos.

A PERTO ESTÁ SEMPRE 
AO SEU LADO.

22 FILIAIS PRÓPRIAS

MAIS DE 200 PONTOS DE 
ATENDIMENTO TÉCNICO

MAIS DE 3.000 CIDADES 
ASSISTIDAS E COM 

EQUIPAMENTOS ATIVOS

MAIS DE 800 PROFISSIONAIS 
COM ATUAÇÃO EM 

SUPORTE E SERVIÇOS.

O TRABALHO DESENVOLVENDO ALTA 

TECNOLOGIA POR TRÊS DÉCADAS 

CAPACITOU A PERTO E PERMITIU QUE 

ELA SE TORNASSE COMPETITIVA NO 

MERCADO GLOBAL, EXPORTANDO 

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES PARA 

PAÍSES DA AMÉRICA LATINA, AMÉRICA 

DO NORTE, EUROPA E ÁSIA.



SOFTWARE 
GESTÃO E CONTROLE

SOFTWARE 
ACESSO E PAGAMENTO

Possibilita a gestão e o 

monitoramento do seu 

estacionamento de forma 

centralizada e em tempo real. 

Este software abrange gestão de 

múltiplos estacionamentos e de 

numerário, geração de relatórios, 

visualização de dashboards, 

gestão de contratos e validações. 

Simplifique os processos do seu 

estacionamento, tenha total 

controle da sua operação e reduza 

evasões, além de tornar o processo 

mais rápido e prático para o 

operador.

Tenha controle no processamento 

dos acessos. Gere códigos e tickets 

de forma prática e simplificada, 

monitore e analise os pagamentos, 

gerencie os registros e administre 

as tarifas, além de ter todos os seus 

dados sincronizados na nuvem*. Este 

software oferece mais segurança na 

operação, redução de evasões e controle 

da movimentação financeira. Fidelize 

seus clientes através da diversificação 

das tarifas por usuários, possibilitando 

a negociação de descontos com base 

na frequência de utilização do seu 

estacionamento. 

 

*Consulte opções de Arquitetura de Software.

SOFTWARES PARA GESTÃO 
E CONTROLE TOTAL 

DO ESTACIONAMENTO.

SOFTWARE 
IMAGEM E VÍDEO

Com o módulo de imagem e vídeo, 

tenha controle e rastreabilidade 

da entrada e saída dos veículos em 

seu estacionamento. Com uma 

tecnologia para reconhecimento 

de placas - mesmo com baixa 

iluminação - as câmeras registram 

o veículo na entrada e na saída, 

trazendo mais segurança para o 

operador. As câmeras de contexto 

registram imagens do veículos na 

entrada, reduzindo os custos com 

ressarcimentos de avarias. Além 

do histórico diário, monitore em 

tempo real e remotamente seu 

estacionamento, possibilitando 

mais segurança, confiabilidade 

e rapidez na resolução de 

adversidades, mesmo a distância.



SOFTWARE 
INTEGRAÇÃO

SOFTWARE 
MARKETING

Abrange a integração entre os 

softwares da Perto e de terceiros, 

como CRM, Sem Parar/Connect 

Car, entre outros. Com ele o 

operador possui maior controle e 

gestão, mais segurança na gestão 

de numerários e a criação de um 

sistema integrado e centralizado 

de vários estacionamentos. Seu 

cliente desfruta de rapidez e 

segurança em todo o processo.

Abrange toda a gestão e venda 

de selos para lojistas, controle e 

validação de descontos e isenções, 

venda de contratos on-line e reserva 

de vagas. Crie canais para fidelição 

do seu usuário e aumente suas 

oportunidades. Com este software 

o usuário encontra facilidade, 

comodidade e praticidade através de 

operações via mobile e contratação 

de serviços por aplicativos.

NA PERTO DESENVOLVEMOS NOSSA PRÓPRIA 

TECNOLOGIA, INCLUINDO OS SOFTWARES 

UTILIZADOS EM NOSSOS PRODUTOS E 

SERVIÇOS. OS ANOS ATUANDO NA ÁREA DE 

AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E COMERCIAL NOS 

RENDERAM A EXPERTISE NECESSÁRIA PARA 

OFERECER SEGURANÇA E QUALIDADE PARA A 

GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS.



Possua total domínio da operação, ganhe clientes mais satisfeitos, 

segurança e novas oportunidades de negócios com a solução que se 

adapta aos diferentes tamanhos de estacionamentos. 

SOLUÇÕES MODULARES 
E PERSONALIZÁVEIS 
PARA O SEU 
ESTACIONAMENTO.

BAIXO INVESTIMENTO, 
MAIOR RENTABILIDADE. 
A partir de um baixo investimento, já é 
possível melhorar o desempenho do seu 
estacionamento. Com as múltiplas soluções 
de pagamento assistido (1), otimize o seu 
controle, aumente seus lucros e melhore a 
experiência do seu cliente.

ESTACIONAMENTO SEMIAUTOMATIZADO
ESTACIONAMENTO INFORMATIZADO

ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO

MENOR CUSTO 
OPERACIONAL, 
MAIS EFICIÊNCIA.
Uma solução completa para você fazer a gestão 
do seu estacionamento de maneira efetiva e 
total. Com a automatização é possível reduzir 
recursos humanos e custos operacionais, agilizar 
os procedimentos, gerir numerários, além de 
melhorar a experiência do seu cliente com o 
aperfeiçoamento na mobilidade, rapidez nos 
processos e praticidade dos meios de pagamento.

Você ainda pode controlar o seu estacionamento 
remotamente e gerar dados para viabilizar novos 
negócios. Tudo pensado para você ter mais 
comodidade e maior rentabilidade.

MENOS GASTOS, 
MAIS RESULTADOS.

O sistema modular do Per2Park permite que você 
estruture o seu estacionamento conforme suas 

necessidades. Tenha a tecnologia ao seu lado, 
otimize os processos e reduza custos operacionais.

Com as opções de pagamento assistido (1), cancela 
(3) e câmera (4) você já pode ter uma maior gestão da 
sua operação, minimizando evasões, potencializando 

o seu espaço e aumentando a sua rentabilidade.

SALA DE CONTROLE
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GESTÃO LOCAL

GESTÃO CENTRALIZADA (CLOUD + LOCAL)

GESTÃO CENTRALIZADA (100% CLOUD)

ARQUITETURA DE SOFTWARE
O Per2Park permite diferentes modelos de 

arquitetura de software, atendendo conforme a 
necessidade do seu negócio.



ACESSO

3 4

TOTEM SLIM TOTEM PLUS
CÂMERAS DE LPR 
E DE CONTEXTO

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Todos os benefícios do Totem 

Slim com mais possibilidades para 
validação de credenciados.

• Maior robustez.

• Mais possibilidades de mídia de 
acesso.

• Maior durabilidade (aço inox).

USUÁRIO:
• Agilidade e segurança 

no acesso ao 
estacionamento.

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Redução de custos operacionais.

• Controle preciso de acesso e 
permanência.

• Identificação do condutor com uso 
de câmera.

• Assistência remota.

• Maior durabilidade (aço inox).

USUÁRIO:
• Agilidade e segurança 

no acesso ao 
estacionamento.

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Maior controle e rastreabilidade na 

entrada e saída dos veículos.

• Captura de imagens de contexto 
do veículo no acesso.

• Monitoramento em tempo 
real com imagens e vídeos do 
estacionamento.

USUÁRIO:
• Segurança.

• Confiabilidade. 

Totem de entrada e saída com leitura 
de código de barras 1D2D, display 7”, 
voip, câmera, cesto de lixo integrado.

Totem de entrada e saída com leitura 
de código de barras 1D2D, display 7”, 
voip, câmera, cesto de lixo integrado,
biometria, leitor de cartão com 
proximidade.

Câmeras para reconhecimento 
de placas e câmeras de contexto 
integradas ao sistema de Parking.

CANCELA

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Instalação rápida e fácil.

• Comunicação IP.

• Armazenamento interno de 
contadores e acionamentos.

• Velocidade nos acionamentos.

• Maior durabilidade (aço inox).

• Acionamento remoto.

USUÁRIO:
• Agilidade e segurança 

no acesso ao 
estacionamento.

Cancela inteligente com braço 
reto e articulado reversíveis.

POS

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Menor custo de investimento.

• Mobilidade.

• Redução do espaço físico.

• Possível utilização como  
papa fila.

• TEF Integrado.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Tudo na palma da mão. 

Caixa móvel completo e modular que 
permite fazer pagamento, acesso e 
impressão em um único equipamento, 
sistema operacional Android.

PAGAMENTO ASSISTIDO1

PDV TOUCH 

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Tela grande para operações.

• Possibilidade de utilizar teclado 
(opcional).

• TEF Integrado.

• Interface intuitiva.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Atendimento rápido. 

PDV padrão de mercado, composto 
por um PC, monitor touch, impressora 
e demais periféricos, sistema 
operacional Windows.

PDV COMPACTO

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Menor custo de investimento.

• Redução do espaço físico.

• TEF integrado.

• Interface intuitiva.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Atendimento rápido. 

PDV com PC compacto e tela touch de 10” 
integrados. É composto também por leitor 
de código de barras e demais periféricos,
sistema operacional Android.

PDV MOBILE

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Menor custo de investimento.

• Mobilidade.

• Redução do espaço físico.

• TEF Integrado.

• Possível utilização como  
papa fila.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Atendimento rápido. 

Caixa móvel completo e modular que 
permite fazer pagamento e acesso,
sistema operacional Android.
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PAGAMENTO AUTOMATIZADO

PAYSTATION SLIM TPC

PAPA FILA

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Redução de custos operacionais e de pessoal.

• Praticidade e segurança no pagamento dos 
tickets.

• Redução de filas.

USUÁRIO:
• Interface intuitiva e de fácil operação.

• Menos filas.

• Mais opções de meios de pagamento.

• Segurança nos pagamentos.

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Mobilidade.

• Redução de filas.

• TEF Integrado.

USUÁRIO:
• Conveniência.

• Atendimento rápido. 

Terminal de autoatendimento para pagamento 
com cartões de débito e crédito e dinheiro com 
cédulas e moedas. 

Aplicativo para pagamento móvel pelo usuário.
Sistema operacional Android.

PAYSTATION RECICLADOR TRT

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Redução de custos operacionais e de pessoal.

• Otimização no custo com transporte de valores.

• Auxílio na gestão do numerário nos caixas do 
estacionamento.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Atendimento rápido.

• Mais opções de meios de pagamento 

Terminal para pagamento com cartões e dinheiro, 
com reciclagem de cédulas e moedas.

VALIDADOR ONLINE

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Maior controle na geração e utilização de selos.

• Maior economia com redução de impressões.

• Sustentável.

USUÁRIO:
• Agilidade no processo.

• Facilidade na utilização.

• Conveniência.

Terminal para validação on-line de selos, 
convênios e vouchers.

PERTO KIOSK

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Redução de custos operacionais e de pessoal.

• Praticidade e segurança no pagamento dos 
tickets.

• Redução de filas.

USUÁRIO:
• Interface intuitiva e de fácil operação.

• Pagamento ágil.

• Segurança nos pagamentos. 

Terminal para autoatendimento e 
pagamento com cartão de débito e crédito.

PERTO TRAP COMPACT PERTO TRAP DUALBENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Aumenta a segurança com o numerário 

do estacionamento.

• Reduz custos operacionais.

• Possibilita rastrear os depósitos.

• Gestão centralizada e monitoramento 
em tempo real de todo numerário.

USUÁRIO:
• Segurança.

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Aumenta a segurança com o numerário 

do estacionamento.

• Reduz custos operacionais.

• Possibilita rastrear os depósitos.

• Gestão centralizada e monitoramento 
em tempo real de todo numerário.

USUÁRIO:
• Segurança.

Cofre inteligente compacto para 
cédulas e moedas.

Cofre inteligente com alta 
capacidade de cédulas.

MOBPAY

BENEFÍCIOS

OPERADOR:
• Mobilidade.

• Fidelização do cliente.

• Redução de filas.

• TEF integrado.

USUÁRIO:
• Conforto.

• Segurança.

• Conveniência.

Aplicativo para pagamento direto pelo usuário.
Sistema operacional Android.

TESOURARIA8

PAGAMENTO MOBILE9
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