
TECNOLOGIA
Pense nisso para escolher seu próximo
fornecedor de meios de pagamento!



Mas se você já conhece 
algum outro sistema de 
pagamento integrado, vai 
ver porque com a gente 
sua operação fica muito 
mais simples!

Aparentemente as 
plataformas são 
todas iguais...



Agilidade e comodidade tanto para o caixa, 
quanto para o seu TI!

Implantação Rápida

• Solicitamos os números lógicos e ativamos a 
maioria das bandeiras com nosso time Cappta 
Ativa.

• Instalação rápida feita por parceiros ou pelo 
time de Instalação da Cappta.

• Nosso instalador configura automaticamente a 
VPN agilizando implantações e reinstalações.

• Sem necessidade de fazer ativação de número 
lógico com as redes adquirentes no momento 
da instalação. Processo geralmente demorado.



Nosso gerenciador foi pensado para reduzir a 
necessidade de suporte, melhorar a 
usabilidade e a disponibilidade.

Software Inteligente

• Reinstalação pelo usuário bloqueada, evitando 
fraudes de “falsos instaladores” e “falsos 
atendentes de suporte”.

• Caso o cliente substitua o pinpad de porta USB, o 
software da Cappta identifica a nova porta 
automaticamente.

• Caso a internet da loja caia, surge um balão 
informativo para o usuário saber que não 
conseguirá realizar transações naquele momento. 
Retornando a internet também o informamos.

• Ao iniciar, o gerenciador Cappta realiza uma 
checagem automática e confirma se o PDV do 
caixa está apto a transacionar, aumentando a 
disponibilidade na hora da venda.



Não adianta ter uma super tecnologia sem 
uma interface amigável com o usuário. 
Com a Cappta você terá as duas coisas!

Facilidade no uso

• Telas intuitivas da Cappta ou do Software 
Integrado (dependendo do tipo de homologação).

• Personalização da quantidade de parcelas e valor 
mínimo, feita diretamente pelo usuário no 
software da Cappta, sem a necessidade de 
acionar a adquirente. 

• Visualização do resumo de vendas diretamente 
no aplicativo local ou no portal online. 
Disponíveis, também, 4 tipos de impressão de 
relatórios na impressora do caixa.

• Acesso rápido ao status da conexão do PDV com 
o datacenter.

• Suporte remoto integrado ao aplicativo.

• O Menu Cliente permite acesso a tudo que o 
cliente precisa, em um único lugar: 
https://autenticacao.cappta.com.br

CAPPTA

Clique para conhecer as 
funcionalidades.

https://youtu.be/_a78OqgxXzg
https://autenticacao.cappta.com.br/
https://youtu.be/_a78OqgxXzg
https://youtu.be/_a78OqgxXzg


Nossa tecnologia foi desenhada 
para que o TI do cliente não precise 
dar manutenção na estrutura.
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Controle
e agilidade
para auditar 
seus 
recebimentos.

Portais
Cappta

Portal de
Vendas

Portal de
Conciliação

Online e intuitivo Completo e objetivo

http://www.cappta.com.br/experimente
http://www.cappta.com.br/experimente
https://youtu.be/ZkqVt1hRlIs
https://youtu.be/ZkqVt1hRlIs


Tem uma rede de lojas? 
Quer serviços extras?
Contrate o Cappta Mais!

Cappta
Mais

Gestor de conta no Relacionamento Cappta para 
contato rápido da sua área de TI.

Receba diariamente por e-mail ou Whatsapp a lista 
dos PDVs que não inicializaram corretamente.

Painel On line de diagnóstico dos problemas em 
suas máquinas que possam causar erros nas 
vendas em cartão.

Treinamentos mensais via Live para novos 
colaboradores do seu TI.



“hoje eu tenho um relatório com um clique”

“é simples e fácil de manusear”

O que falam

Hugo César- CFC Método 

da gente

https://youtu.be/B6vz8_o7kLE
http://premioafrac.com.br/winners/winners.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/jornaldosbt/noticias/18166/Empresas-transformam-os-melhores-funcionarios-em-socios.html
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2015/06/23/empresa-transforma-funcionarios-em-acionistas-para-manter-equipe-no-negocio.htm
http://www.valor.com.br/empresas/4248148/crescem-alternativas-de-meios-de-pagamento-para-pmes
https://youtu.be/B6vz8_o7kLE
https://youtu.be/B6vz8_o7kLE


Clientes 

“Nós a escolhemos por uma questão de 

praticidade, facilidade e pela boa reputação”

Leonardo e Vinícius – Empório da Cerveja

referência:

https://youtu.be/ottFygWcxZ0
https://youtu.be/ottFygWcxZ0
https://youtu.be/ottFygWcxZ0


O caminho para todos os pagamentos.


