PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO

PERTOCHEK

Pertochek é a mais completa processadora de cheques do mercado. Seus modelos adaptam-se perfeitamente às
necessidades específicas do mercado. O modelo 502SM é totalmente autônomo, permitindo consulta aos principais
provedores de informações de crédito do país. Já o modelo 501S funciona conectado via microcomputador,
sendo ideal para departamentos financeiros ou varejo em geral. Com a Pertochek no caixa, você garante agilidade
e segurança no recebimento de cheques.

PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO
Design
Confeccionada em plástico super resistente, a Pertochek cabe em
pequenos espaços e adapta-se a condições agressivas de uso. O
design é premiado internacionalmente;
Teclado ajustável em quatro posições (502SM).

Leitura
Lê automaticamente todos os dados do cheque, graças à capacidade
de leitura da tarja magnética CMC7 impressa na base do cheque,
dispensando a digitação;
Reconhece e rejeita cópias coloridas de cheques;
Armazena na memória os dados do cheque, emitindo posteriores
relatórios de controle.

Impressão
Impressão a jato de tinta. Muito mais qualidade na impressão;
Cruza o cheque “normal” ou “em preto”, em segundos;
Imprime em cheques dobrados ou amassados;
Insere o cheque frontalmente, liberando espaço físico no checkout;
Chancela o cheque, imprimindo em um campo extra o valor do
documento;
Mantém o cheque no seu interior durante todo o processo de
leitura, consulta e impressão, evitando a troca de cheques bons
por documentos com restrição;
Emite pré-datados automaticamente, dividindo o valor da compra
pelo número de parcelas.

O modelo 502SM pode ser facilmente integrado a qualquer
solução de Automação Comercial.
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Consulta
Realiza consulta automática aos principais provedores de
informações de crédito do país, graças ao modem interno (502SM);
Elimina cabos e tomadas adicionais, conectando o cabo da linha
telefônica no próprio equipamento (502SM);
Permite realizar consulta de crédito via software específico
instalado no computador (501S).

Conectividade
O modelo 501S libera as saídas do micro, conectando-se na porta
paralela e liberando a saída serial para conectar outros periféricos,
como a impressora fiscal e o próprio mouse, caso o cliente utilize
um software de Automação para ambiente Windows;
Permite conectar periféricos, como leitor de cartão magnético e
PIN Pads, no próprio equipamento.

Especificações Técnicas
Dimensões:
- Altura: 210mm
- Largura: 145mm
- Profundidade: 320mm
Peso: 2,5kg

O modelo 501S permite a conexão de vários periféricos
através de suas diversas portas de comunicação.

PERTO S.A. reserva-se o direito de
alterar as características deste
equipamento sem aviso prévio.

