
O novo terminal multifuncional Sweda TMS-3 é uma poderosa 
solução integrada para a gestão completa do seu negócio. 
Controla toda a operação de caixa com até 99 operadores 
diferentes, 99 vendedores, 99 departamentos e múltiplas formas 
de pagamento, trazendo mais praticidade no seu dia a dia. 
Possui conectividade com as novas tecnologias fiscais, o SAT 
e a NFC-e - Nota fiscal do consumidor eletrônica. Além da 
conectividade total através de interface Ethernet a porta de 
cartão SD o TMS-3 é capaz de salvar dados de venda no 
cartão e via pendrive, operando mesmo quando estiver offline.

A TERCEIRA GERAÇÃO DE MICROTERMINAIS

TMS-3

• Solução integrada, elimina custo com microcomputador, de 

sistema operacional e complexidade de aplicativo comercial

• Robusta e com baixo consumo de energia

• Imune a vírus

• Atendimento a legislação fiscal

• Permite interligar vários microterminais em rede

• Ocupa pouco espaço no check out

• Maior tempo de vida útil do mercado

• Economia de energia

TERMINAIS MULTIFUNCIONAIS

Produto Benefíciado pela Legislação de Informática.



ESPECIFICAÇÕES DO TERMINAL MULTIFUNCIONAL SWEDA

Modelo TMS-3
Características técnicas

Processador Processador ARM9
Memória RAM 128 MB
Display LCD de 2 linhas de 40 colunas com Backlight
Memória Flash de 1GB
Teclado Programável de 48 teclas
MTBF Teclado 60.000 horas

Interfaces

SD-Card Até 32 GB
Porta Serial 1 porta RS232
USB 6 USB-A(Host) e 1 USB-B(Device)
Conector Ethernet (RJ45, 10/100 Base T)

Display Cliente
Alimentação Através de adpador de parede 

Entrada de 100 ~ 240 VAC 50 / 60 Hz
Consumo de energia de 10W

Funcionalidades
Funcionalidades • Venda em produto tecla direta

• Venda em valor
• Fundo de Caixa
• Sangria de Caixa
• Registro vendedor
• Cancelamento de item
• Cancelamento do cupom

• Registro do CPF do consumidor 
• Desconto no item 
• Acréscimo no cupom
• Configuração de senhas
• Relatório de vendas por 

departamento, operador, 
vendedor, faixa horária

Capacidades • 99 Operadores 
• 99 Vendedores
• 99 Departamentos

• 10 finalizadoras de pagamento
• 100.000 produtos

Características físicas
Dimensões 127 (A) x 285 (L) x 155 (P)
Peso 2,2 Kg

TECNOLOGIA 
FISCAL
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