
automação
segurança
agilidade
controle

Soluções para  
Automação de Tesouraria



Terminal automatizado para gestão de tesouraria com software 
integrado para controle do numerário, oferecendo operações com 
mais segurança, rapidez, controle e eficiência.

O método usado atualmente por muitas empresas enfrenta alguns 
problemas comuns, como quebra de caixa e evasões. Com o 
sistema automatizado da Perto você pode:

Biometria (opcional)

PIN PAD (opcional) 

Aceitador, validador, 
reciclador e dispensador 
de cédulas  

Câmera

Leitor de código de barras

Monitor 
touchscreen 

Impressora 
de recibos 

Aceitador, 
validador e reciclador 
de moedas 

Dispensador 
de moedas 

PAYSTATION RECYCLER + 
SOFTWARE PARA GESTÃO DE 
NUMERÁRIO DA TESOURARIA

O que é?

• Evitar as quebras de caixa.

• Diminuir o número de operadores que manuseiam o numerário.

• Aumentar a sua segurança, depositando as cédulas de maior valor 
no malote que será coletado pela transportadora de valores.

• Ter relatórios completos da operação.



E se o processo de gestão de numerário no varejo 
fosse mais dinâmico, confiável e eficiente?

Com este sistema o processo se torna mais 
otimizado em diversos aspectos:

EVASÕES
Mais precisão: contabilidade  
é controlada eletronicamente.

SEGURANÇA
Valores para troco ficam no Paystation; 
somas maiores são recolhidas pela 
transportadora.

Veja como funciona o fluxo:

RELATÓRIOS
Toda a movimentação é controlada 
por extratos e logs do sistema.

OPERAÇÕES
Menos intermediários: cada 
operador é responsável pelo  
seu caixa.

GESTÃO DE TESOURARIA
Como a operação pode ser

Operador A: tesoureiro
Abastecimento inicial.

Operador B: caixa
Efetua o login e 
saca o fundo de 

troco do seu caixa.

Operador C: 
transportadora de 

valores
Coleta o dinheiro 

excedente do 
equipamento.

O valor é creditado
na conta do

estabelecimento.

Operador B: caixa
Os valores são 
utilizados para 
operações do 

segundo turno.

Operador B: caixa
Efetua o login e 

deposita a sangria 
do seu caixa.



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 representaram um marco de inovação 
no varejo do país. Desenvolveu também o primeiro POS 100% brasileiro e 
entrou no segmento das “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.

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.

PERTO S.A. reserva-se o direito de alterar as características de seus produtos e serviços sem aviso prévio. Jun/19. 

Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS 
CEP 94045-420 • (51) 3489 8900

www.perto.com.br

/company/pertosa

/pertotecnologia

+55 51 3489 8826

Filiais Perto

Técnicos


