
A tesouraria do futuro disponível agora.



O que é?
Uma parte significativa das compras no varejo ainda são realizadas com a utilização de cédulas e moedas, o que exige manuseio e controle 
de circulação deste numerário dentro das lojas. Atualmente, muitas operações internas com cédulas e moedas são realizadas manualmente, 
o que pode acarretar em erros de contagens, conciliações, pagamento de horas extraordinárias, quebras de caixa, entre outros problemas e 
prejuízos.

A solução PertoCash Automation, inspirada no conceito cash management, é composta por módulos recicladores de cédulas e moedas, 
além de impressora térmica, monitor touchscreen e software embarcado para interação com usuários.

Com PertoCash Automation, o operador de caixa, ao iniciar seu turno, efetua o saque do fundo de troco em cédulas e moedas diretamente no 
equipamento, eliminando contagens manuais com o tesoureiro da loja.

Ao longo do dia, quando necessitar de mais troco, o operador de caixa ou fiscal pode dirigir-se até o PertoCash Automation para inserir cédulas 
de valores altos e receber cédulas e moedas com valores mais baixos, efetuando transações de troca de troco. 

Quando encerrar o expediente, o operador de caixa pode depositar todas as cédulas e moedas do faturamento do seu PDV diretamente no 
PertoCash Automation.

FLUXO DE ATIVIDADES DO DIA:

OPERADOR DE CAIXA

Saca o fundo  
de troco

OPERADOR DE CAIXA

Realiza atendimento  dos 
clientes

OPERADOR DE CAIXA

Deposita o fechamento 
do seu caixa

BENEFÍCIOS
Redução da quebra de caixa;

Aumento da eficiência nas etapas do ciclo de caixa e tesouraria da loja; 

Início e término de turnos são mais rápidos e sem erros;

As transações de cada usuário são registradas e armazenadas;

Rápido retorno sobre o investimento;

Redução na frequência de compra de trocos da loja;

Redução de custos de coletas e entregas de transporte de valores; 

Aumento na segurança de funcionários e clientes;

Os colaboradores tem mais tempo para os clientes.



Monitor com touchscreen 

Biometria 

Depósito de moedas 

Depósito e saque de cédulas 

Impressora de recibos 

Cofre com fechadura eletrônica 

Moedas rejeitadas e saque de moedas

Opcionais: Leitor de código de barras.
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TRCM-5000 TRCM-5500CARACTERÍSTICAS

*A capacidade de armazenamento armazenada é aproximada.

PERIFÉRICOS

  

  

Limite de cédulas por depósito* 200 200

4 8

4 x 2.450 4 x 450 + 4 x 1.120

(9.800) (6.280)

2.450 2.450

- -

5 5

5 x 1.000 à 1.900 5 x 1.000 à 1.900

2.000 2.000

1.292 x 894 x 1.043 1.292 x 894 x 1.043

916 924

Denominação de cédulas recicláveis

Quantidade de cédulas recicláveis*

Quantidade de cédulas não recicláveis*

Limite de moedas por depósito

Denominações de moedas recicláveis

Quantidade de moedas recicláveis*

Quantidade de moedas não recicláveis*

Altura x Largura x Profundidade (mm)

Peso (kg)

(6.600) (6.600)



SOFTWARE
Possibilita a gestão e o monitoramento do numerário, através de 
autenticação de usuários e impressão de comprovantes com a relação 
de movimentações. 

A solução pode ser integrada com os softwares existentes na loja.

www.perto.com.br 
Rua Nissin Castiel, 640 • Gravataí • RS 
CEP: 94045-420 • (51) 3489-8700

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.

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.

Módulo de contabilidade integrado;

Aplicativo Windows; 

Portal de monitoramento à distância;

Integração com módulo de tesouraria e caixa do ERP da loja;

Integração com gestão de monitoramento das transportadoras de valores.


