
Terminais de Autoatendimento



OPCIONAIS

TAS-4000

Soluções para Autoatendimento 
CONSULTAS E PAGAMENTOS DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE

Com anos de experiência em desenvolvimento de soluções complexas 

em ATMs, a Perto apresenta sua linha de terminais de autoatendimento.

Produzidos com design moderno e os melhores periféricos do mercado,  

os terminais da Perto são altamente robustos e confiáveis.

* Valores aproximados.

• Monitor touchscreen

• Impressora térmica não fiscal 

• Tipo de instalação: parede ou pedestal  

• Versões: unidirecional ou bidirecional 

• Pinpad 

• Câmera

• Leitor de código de barras

• Biometria

• Monitor touchscreen de 21,5”, 27” ou 32”

• Peso: 89kg *

• Dimensões: (A) 1840mm x (L) 525mm x (P) 300mm *

OPCIONAIS

* Valores aproximados.

• Monitor touchscreen 15”

• Leitor de código de barras 

• Impressora térmica não fiscal

• Tipo de instalação: parede, balcão 
ou pedestal

• Pinpad

• Câmera

• Biometria 

• Dimensões: (A) 1430mm x (L) 465mm x (P) 359mm *

• Peso: 26kg *

Projetado com monitores de alta resolução e 

construído com acabamento em aço inoxidável, 

pode ser configurado com ou sem pedestal, 

para instalação em paredes. Nas versões uni e 

bidirecional é a solução indicada para aplicações 

em restaurantes, cinemas, entre outros.

TCP-1000
Com acabamento do painel em acrílico, pode ser configurado com ou sem pedestal, para instalação 

em paredes ou sobre balcões. É indicado para qualquer aplicação de autoatendimento, tais como: 

cinemas, estacionamentos, aeroportos, supermercados, drograrias, entre outros.



• Monitor touchscreen 15”

• Leitor de código de barras 

• Impressora térmica não fiscal

• Pinpad

• Monitor touchscreen 15’’

• Leitor de código de barras

• Impressora térmica não fiscal   

OPCIONAIS

* Valores aproximados.

• Pinpad 

• Câmera

• Aceitador de cédulas

• Leitor de cartões DIP/MIFARE

• Entrada para fone de ouvido 

• Dispensador de cartões MIFARE

• Peso: 62kg *

• Dimensões: (A) 1559mm x (L) 400mm 
x (P) 560mm *

PERTOKIOSK

OPCIONAIS

• Câmera

• Leitor de cartões DIP/MIFARE

• Biometria

• Teclas laterais 

* Valores aproximados.

• Teclado EPP

• Dimensões: (A) 1506mm x (L) 500mm x (P) 631mm *

• Antiskimming 

• Entrada para fone de ouvido

• Peso: 110kg *

TAS-1000
Com design alternativo é a solução indicada para aplicações de recargas que necessitam de validação e recebimento de cédulas ou 

mesmo na versão com dispensador de cartões para automação de portarias.

Solução robusta, indicada para aplicações de alto fluxo e durabilidade, como por exemplo, bancos, 

cooperativas, estacionamentos, aeroportos, entre outros.

TAC-1000 TAS-1000 TAS-1200
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PERTO S.A. reserva-se o direito de alterar as características de seus produtos e serviços sem aviso prévio. Fev/21.

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.

A Perto
Desde 1988 a Perto S.A. atua nas áreas de automação bancária e comercial, construindo uma história de pioneirismo e tecnologia, 
agregando valor à experiência dos usuários e benefícios aos negócios dos seus clientes. A empresa do Grupo Digicon conta com 
parque fabril em Gravataí/RS e em Jaipur, na Índia.

As áreas de pesquisa e engenharia da Perto permitiram que ela desenvolvesse soluções para outros ramos do autoatendimento, 
como terminais de pagamento, consulta, recarga e muitas outras funcionalidades para áreas como varejo, estacionamentos e trans-
porte de passageiros.

A Perto é movida pela inovação e desenvolve soluções de alta responsabilidade que trazem segurança e disponibilidade para as em-
presas, usando tecnologia e design a favor do relacionamento com os clientes.


