
SOLUÇÕES COMPLETAS

MOBOX®

PDV Touch Screen
    Impressora Integrada
    Sistema De Gestão + 
+ 

IDEAL para emissão de 
cupom não fiscal/fiscal/NFC-e e Sat

Seu cupom rápido e fácil!
Vendas em 2 toques, rápido e fácil de operar.
Inovador, compacto e integrado.
Gestão na NUVEM.
Muito mais resistente que um tablet!
Versões não Fiscal/Fiscal/NFC-e e Sat.

    Impressora Integrada

Seu cupom rápido e fácil!Seu cupom rápido e fácil!Seu cupom rápido e fácil!Seu cupom rápido e fácil!

MOBOX®

MORION
MOBOX® ONIX



INOVAÇÃO NO VAREJO

Relacionamento Sweda | 11 2106.5644
www.sweda.com.br

Conectividade

Módulo Comandas para restaurantes 
Gestão completa por mesa e pedido. Troca de 
produtos de mesa, divisão de conta e leitura da 
comanda eletrônica por código de barras.

Cloud* e recursos de software
Acompanhe o faturamento e evolução das vendas, recursos 
administrativos e reimpressão de documentos; envio de 
email com arquivo XML/DANFE/extrato de documento e 
backups em um ambiente seguro

Conexão Amigável
Integração com gavetas, balanças, leitores 
de códigos de barras, TEF, display cliente, 
impressora de cozinha, etc. 

Estoque
Controle de entrada, saída, ajuste de estoque, 
inventário, movimentação e posição.

Central de Notificações

Envio de boletins e relatórios de
vendas automáticos por email
Envio automático por email de relatórios diários.
Saiba o que, quando e quanto foi vendido por loja; 
clientes; total de impostos; notas e muito mais.

Painel luminoso* de indicação de auditoria:c/ status 
de diversas operações tais como quebra de caixa, 
atualizações disponíveis, notas pendentes, 
documentos rejeitados, cancelados ou negados e 
outras operações indevidas.

Comunicação dos 
equipamentos em rede
Integração dos equipamentos em rede. Sistema 
em nuvem para importar e exportar dados de 
uma única vez de todos os equipamentos.

Gerenciamento do pdv e 
loja em uma única solução
Sistema de vendas de produtos; baixa de 
estoque; sangria de caixa; recebimento de 
pagamentos e orçamentos.

Envio automático de cupons 
para sua contabilidade
Facilidade para você: envio automático 
das vendas para seu contador, via email 
ou através de download pelo site.

POR QUE O ONIX E MORION SÃO A SOLUÇÃO IDEAL 
PARA A GESTÃO DO SEU NEGÓCIO? 

Assista nossos cases MOBOX no Youtube, no Canal Sweda Automação.

Display Cliente LCD 4,3” 
(opcional)

Impressora Térmica de
cupons integrada

COMPACTOS, RESISTENTES,
ÚNICOS NA CATEGORIA 
C/IMPRESSORA INTEGRADA.

Revendedor autorizado

* Consulte os planos de serviços disponíveis para contratação. 
* PINPAD: item opcional que deverá ser incluso no contrato de 

credenciamento com a operadora do cartão.

TEF: Integração com
principais cartões 
débito, crédito e 
voucher

Conectividade

Controle de entrada, saída, ajuste de estoque, 
inventário, movimentação e posição.

Revendedor autorizado

* Consulte os planos de serviços disponíveis para contratação. 
* PINPAD: item opcional que deverá ser incluso no contrato de 

credenciamento com a operadora do cartão.

Display Cliente
(opcional)

*LEDS com
status (auditoria)

Impressora Térmica de
alta velocidade com guilhotina

MOBOX® MORION

MOBOX® 
ONIX


