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GESTÃO DE NUMERÁRIO

DEPOSITA
Depósito inteligente de notas - Validação  
de genuinidade, identificação de valor e contagem

DISPENSA
Levantamentos de fundos de caixa ou levantamento 
de numerário com plafound por utilizador

TROCA
Troca de notas por igual montante em notas  
de menor valor facial

PROTEÇÃO DE VALORES

PROTEGE
Cofre forte seguro e proteção eletrónica  
com múltiplos sensores de segurança, alarme  
e notificações imediatas em caso de incidente

LOCALIZA
Localizador GPS integrado para localização  
em tempo real em caso de furto

CONTROLO DE FUNCIONÁRIOS

CONTROLO DE PONTO
Controlo de Assiduidade de funcionários com 
reconhecimento biométrico e notificações Online

CONTROLO TOTAL ONLINE

REPORTA
Informação online, notificações de eventos por 
email ou SMS, controlo total  a partir do seu pc, 
tablet ou telémovel

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES 
A400mm X L200mm x P400mm
Peso  40Kg
Display TFT 5’’ Touch



Numa pequena e média superfície 
comercial, o fluxo e gestão de 
numerário requer tipicamente 
diversos procedimentos de registo, 
controlo, guarda e contabilização
de forma a impedir falhas e perdas
durante o processo.
 
Contudo esses registos são 
fragmentados e existem em 
distintos suportes: registos de caixa, 
impressão de fechos, fundos 
de caixa, talões de sangria entre 
outros, tornando o processo 
de controlo e auditoria demorado 
e burocrático.

O processo de gestão de 
numerário requer ainda inúmeros 
equipamentos técnicos para 
verificação da sua genuinidade, 
contagem e guarda, exigindo ainda 
a presença de um responsável 
sempre que exista a necessidade 
de disponibilização de fundos de 
caixas, reforços, pagamentos  
a fornecedores ou quaisquer outras 
operações que requeiram numerário.

Esse processo é ainda altamente 
dependente da idoneidade dos 
recursos humanos envolvidos 
e vulnerável a falhas, erros de 
processamento ou até fraude, 
adulteração de registos e roubo 
interno.

Em caso de falhas e perdas de 
numerário os prejuízos podem 
ser avultados, prolongando-se no 
tempo até a situação ser detetada, 
sendo impossível por vezes 
recuperar os montantes extraviados.

De facto, o processamento de 
numerário de forma segura e 
económica é um desafio complexo 
para as pequenas e médias 
empresas devido aos seus recursos 
mais limitados e por habitualmente 
adotarem procedimentos menos 
profissionais e vulneráveis.

A Perla é uma solução de gestão 
de numerário completa para o seu
negócio que permite centralizar
num único equipamento todas
as operações que envolvem
validação, contagem, guarda 
e disponibilização de numerário,
assegurando elevados níveis 
de segurança, controlo, auditoria 
e eficiência.

A implementação da Perla é
extremamente simples e rápida -
basta uma ligação a ficha elétrica
e o equipamento fica inteiramente
operacional e pronto a utilizar.
O sistema identifica cada um dos
utilizadores mediante impressão
digital, possibilitando a realização
de operações associadas ao 
perfil de utilizador definido pelo 
proprietário do sistema.

A capacidade de efetuar trocas 
e dispensação de numerário reduz
a necessidade de existência de
quantias avultadas disponíveis
em caixa e reduz a exposição  
ao risco, aumentando o sentimento 
de segurança e a motivação dos 
seus funcionários.

Todas as operações ficam registadas 
e contabilizadas centralmente 
num servidor seguro, permitindo 
a consulta de toda a informação a 
qualquer momento, em qualquer lugar.

DEPÓSITO DE NOTAS

CONTAGEM DE VALORES

VALIDAÇÃO DE NOTAS

TROCA DE NOTAS

LEVANTAMENTO DE NUMERARIO

LEVANTAMENTOS DE FUNDOS DE CAIXA

LEVANTAMENTO PARA PAGAMENTOS

CONTROLO DE ASSIDUIDADE BIOMÉTRICO

SEMPRE INFORMADO NO SEU PC/TABLET/SMARTPHONE

JÁ PENSOU 
SE NÃO HAVERÁ 
OUTRA FORMA?

PERLA, 
A SUA NOVA 
SOLUÇÃO 
DE GESTÃO 
DE NUMERÁRIO 
PARA SIMPLIFICAR 
O SEU NEGÓCIO

CONSIDERA 
A GESTÃO 
DE NUMERÁRIO 
DO SEU NEGÓCIO 
SEGURA 
E EFICIENTE?

PMS 
PERLA MANAGEMENT SYSTEM

PMS é o sistema de gestão centralizada que permite efetuar  
a gestão completa dos sistemas de forma simples e eficiente.

Esta plataforma pode ser acedida através de qualquer 
equipamento com web browser (PC, MAC, IOS Mobile, 
Android Mobile).

Toda a gestão do sistema é feita através do PMS, desde 
a configuração de perfis de utilizadores e respetivas 
operações, plafons autorizados, configurações técnicas 
do equipamento, alarmes, temporizações de abertura  
do cofre, geo-localização, notificações e comprovativos  
de operação.

Toda a informação é guardada em servidores de 
elevada segurança, com as base de dados encriptadas 
e comunicações seguras entre o servidor e todos os 
equipamentos, estando toda a informação devidamente 
salvaguardada e devidamente protegida contra 
problemas técnicos, tentativas de acesso 
não autorizado e adulteração de registos. 

O PMS permite um controlo total sobre o seu negócio  
á distancia, de forma intuitiva, simples e eficiente.


