
Totem Mini 7”
A melhor solução de autoatendimento
para food service do Brasil.

Porta de manutenção
de fácil abertura

Leitores para facilitar as transações
e a operação do usuário

Pinpad compatível com
todos os cartões e sistemas
de pagamento do mercado

Tela touch de 7 polegadas
e sistema de pagamento com
navegação fácil e intuitiva

• Módulo instalação super versátil, podendo ser
instalada no expositor, parede ou bancada.

• Permite a venda de produtos sem código de
barras, de fomar fácil e segura. Ex: frutas, produtos
a granel

• Realiza a venda de combos

• API completa para integração com ERP

• Permite integração de módulo NFC-e

Diferentes opções de
comunicação, via:

Ethernet Wi-Fi



Personalização do totem

Painel em acrílico

Painel em acrílico
pode ter a cor customizada

e a aplicação da logo da empresa



Modos de instalação

Gabinete fixado
ao lado da prateleira

Gabinete fixado
por dentro da prateleira

Gabinete sobre
o móvel (table top) Gabinete fixado na parede



Private Label e VMpay Mobile

Sistema VMpay

Há também a possibilidade de pagamento Private Label (cartão pré-pago ou crachá) ou via Mobile (QR code ou Bluetooth).

• 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;

www.vmpay.com.br



Especificações técnicas

Tela 7”
Dimensões (L x A x P):
Peso bruto:
Temperatura de armazenamento:
Temperatura de operação:
Umidade relativa do ar:
Área útil (HxV):
Tipo de painel
Contraste:
Tipo de tela:
Matriz:
Número de cores:
Relação X/Y:
Resolução nativa:
Tipo do painel:
Capacidade de toque:
Força do toque TST:
Interface TST:
Tempo de resposta TST:
Transmissão de luz:

191 x 115 x 17 (+/- 3mm)
0,5 Kg
-10°C ~ +60°C
0°C ~ 40°C
10% ~ 90% (sem condensação)
154,28 x 86,12 mm
IPS
500: 1 (típico)
LDC
7”
16,2 milhões
16:10
1024 x 600 pixels
Toque
02 toques simultâneos (opcional até 10 toques simultâneos)
Menor que 10 gramas
USB
25 ms
90%

Padrões de códigos suportados: 
Campo de visão:
Iluminação:
Padrão de leitura:
Distância de leitura:

UPC, EAN, Code 128, PDF417, MicroPDF417, QR Code. 
72° (H) x 57° (V) 
Própria
Omnidirecional (360°, ±60°)
Minimo: 5mm Max: 130mm

Leitor de código de barras

A performance pode ser impactada pela qualidade do código de barras e pelas condições ambiente 



VMtecnologia
http://www.vmtecnologia.io

+55 41 3338-0044
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Processador:
Sistema operacional:
Memória:
Armazenamento:
Bateria:
Interfaces:

Opcionais:

1 Ghz
ARM Linux
1 GB
8 GB
1000 mAh
1 RS232;
1 GPIO;
1 Ethernet;
4 USB;
1 Bluetooth 4.0 LE;
1 Wi-Fi;
Leitor de cartão de aproximação Mifare 1K
Modem 3G/4G

Módulo de processamento

Bandeiras aceitas

Vouchers aceitos

Principais aplicativos de QRcode do mercado

Carteiras digitais aceitas

Outras formas de pagamento


