
BEM-VINDO AO
COMÉRCIO SEGURO 
GESTÃO INTELIGENTE 
DE NUMERÁRIO

Graças a Cashlogy, 
consegui evitar os 
erros de caixa e as 
perdas de tempo. 
Agora as minhas 
contas estão sempre 
corretas. Além disso, 
agora o meu dinheiro 
está mais seguro, e 
evito o extravio de 
dinheiro. Estou muito 
mais tranquila!”.

“



POR QUÊ 
CASHLOGY

SEGURO
E SIMPLES
Se quer aumentar a segurança 
na gestão do dinheiro do seu
negócio, Cashlogy é a solução.

RÁPIDO
E LIMPO
Se tem um talho, peixaria, 
frutaria, padaria ou doçaria, e 
quer melhorar a imagem de 
higiene no seu negócio, Cashlogy 
é a solução ideal.

COMPACTO 
E EFICIENTE
Para uma maior eficiência na gestão 
do seu dinheiro, Cashlogy é a 
solução. Além disso, é uma solução 
compacta, que se integra facilmente 
em qualquer tipo de estabelecimento.
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Aumente as  
suas vendas 

com um serviço 
ao cliente 

mais eficaz

Diminui os
custos e

minimiza
as perdas
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Flexível e
fácil de usar

03

Os seus clientes receberão sempre o 
troco correto.

Otimiza a devolução do troco aos seus 
clientes com o gestão inteligente que faz 
Cashlogy de efetivo.

Agora os seus empregados poderão 
dedicar mais tempo aos seus clientes.

Os seus clientes poderão pagar com todas  
as notas e moedas em circulação.

Nunca ficará sem trocos. Poderá adaptar o 
stock de segurança, por tipo de moeda  
e notas.

Os seus trabalhadores aprenderão 
facilmente a utilizar Cashlogy. Guia de  
cores intuitivo para a aceitação.

Cashlogy pode integrar-se no POS do seu 
negócio de maneira simples, rápida e segura.

Minimiza o extravio de dinheiro. 2 níveis  
de acesso: cobrança e manutenção.

Detecta e rejeita as moedas e notas falsas. 
Cashlogy está certifcado pelo banco central 
europeu.

Maior flexibilidade nos turnos dos 
empregados. 

Fecho da caixa no final do dia fácil  
e rapidamente.



Este gestor
automático de 
dinheiro permite
3 configurações
Diferentes

Denominação moeda
Euro. Para outras denominações  
solicite informação. 
Aceitação 
Granel, até 50 moedas misturadas. 
Validação
De 1 cêntimo até 2 euros. 
Capacidade  

Velocidade validação 
3,5 moedas/segundo. 
Velocidade devolução 
Até 30 moedas/segundo.

Aceitação 
Unitária. 
Validação 
De 5 a 500 euros.
Capacidade  
3 unidades recicladoras de até 50 notas, em função 
da denominação. Unidade não recicladora de até 
500 notas de 5 a 500 € (só cobrança). 
Velocidade validação 
1 nota/segundo.
Velocidade devolução
1 nota/segundo.

2 €: 120 un.     
1 €: 150 un.  
0,50 €: 135 un.
0,20 €: 190 un.

0,10 €: 245 un.
0,05 €: 245 un.
0,02 €: 310 un. 
0,01 €: 390 un.

Reciclagem  
de moedas

Reciclagem  
de notas

Integração

1. Empregado

2.  Consumidor

Com 
atendimento

Desatendido

Misto

1

1

2

2

2

Contacte-nos se deseja receber mais informação sobre Cashlogy: T. +351 933 371 557 • geral@teksolutions.pt

www.cashlogy.pt
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A solução mais compacta do mercado 
Graças ao seu design horizontal, a série
Cashlogy POS 1500 diminui o impacto visual  
no balcão, proporcionando um entorno mais 
agradável para o cliente.
Fácil integração com o seu software de Ponto  
de Venda
- POS 1500 para Windows
- POS 1500 X para todos os sistemas operativos 

(Linux, Android, iOS, Windows, etc.)
- Cashlogy ticket para qualquer software de POS. 

(Windows)
- Cashlogy ticket Não integração é compatível com 

todos os sistema de POS. (Windows)

Espaço necessário para abater o módulo  de notas pela 
parte frontal: 620 mm

Peso: 65 Kg

Distribuidor do Cashlogy
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