
Totem Smart
A melhor solução de autoatendimento 
para o mercado brasileiro.

Acabamento em acrílico
black piano 

Aceita os principais cartões
de crédito, débito e vouchers
do mercado

Tela touch de 5,5’’ polegadas
e sistema de pagamento com
navegação fácil e intuitiva

• Produto projetado e adequado para autoatendimento, plugue e use.

• Design flexível permitindo uso em mesa ou fixado em parede, 
com ângulo de visada da tela ajustável.

• Aceita as principais Apps de pagamento do mercado: 
PicPay, MercadoPago e AME

Opções de
comunicação, via:

3G / 4G Wi-Fi

Leitor embutido de alta 
performance que permite leitura 
de código de barras e QRcodes



Modo de instalação

Gabinete sobre
o móvel (table top)

Gabinete fixado
na parede



VMpay Mobile

Sistema VMpay

Há também a possibilidade de pagamento por aproximação na parte superior da tela.
Aceita as principais Wallets: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

• Monitoramento on-line com dashboards diversos e dezenas de alertas (fora de serviço, falha de entrega,
inventário baixo, preços divergentes, etc);
• Envio de comandos remotos (crédito, desliga/liga/leitura) e possibilidade de envio de reset remoto
• Gestão completa das rotas, abastecimentos (com ou sem picking);
• Ajustes de inventário por retirada (produto danificado ou vencido) e por sobra (de picklist ou troca de grade)
• Cálculo e monitoramento automático de perda de produto (“quebra”) das lojas;
• Detalhamento on-line das vendas por cliente, local, rota, máquina, canaleta e produtos;
• Detalhamento on-line das vendas em cartão por rede adquirente, bandeira e tipo de cartão (crédito, débito ou voucher);
• Diversos relatórios gerenciais para acompanhamento das visitas de reabastecimento;
• Aplicativo VMvisitor para uso pelos abastecedores para visualização de rota, registro dos reabastecimentos, solicitação
de ajuste de inventário e preenchimento de checklist de visita;



Especificações técnicas

Totem Smart
Dimensões (L x A x P):
Peso bruto:
Tamanho da Tela:
Bateria recarregável:
Duração da bateria *:
Conectividade:
Alimentação:
Consumo:  
Memória:
Resolução da tela:
Touchsreen 

26 x 17.5 x 23 cm  
2.4 kg
5,5”
3350 mAh
Até 10 horas de duração
Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz, Chip 4G
Bivolt (127/220V)
20W
1 GB RAM/ 8 GB eMMC Flash
720 x 1280 P
Tela capacitiva multitouch

 

Decodificações 1D: 

Decodificações 2D:
Fonte de luz:

Código de barras, Code 11, Code 39/Code 93, UPC/EAN,
Code 128/EAN128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code,
Industrial 2 of 5, GS1 Databar(RSS)
QR code, Data Matrix, PDF417
Luz Branca, funciona em ambientes escuros

Leitor de código de barras Integrado

*O leitor de código de barras não funcionará sem a conexão na tomada
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VMtecnologia
http://www.vmtecnologia.io
+55 41 3338-0044

Bandeiras aceitas

Vouchers aceitos

Principais aplicativos de QRcode do mercado

Carteiras digitais aceitas

Outras formas de pagamento


