
Captura de cheque sem limitações.

O Panini mI:DealTM permite uma 
captura de cheque efetiva em 
termos de custos e altamente 
eficiente em uma variedade de 
aplicativos com o mínimo esforço 
de integração.

Panini mI:Deal é a solução pr ra para captura 

mundo para scanners de cheque.

Combinando a ino

mobilidade, o ml:Deal oferece a captura de cheque
econômica com a conformidade abrangente da Cheque 21.

Prática. Inteligente. Segura. 
O Panini mI:Deal oferece uma flexibilidade excepcional da mais alta 
tecnologia para implementação, integrando facilmente a uma ampla 
variedade de ambientes sicos e virtuais por meio da conec vidade 
com fio ou wireless. 

• Inteligência integrada para código de linha MIRC e manipulação de 
imagens.

• vos de
host diferentes, incluindo PCs, terminais POS, tablets e smartphones, 
independentemente do S.O. e sem necessidade de usar uma API, 
eliminando virtualmente, desta forma, a integração extensiva do 

• Fi) 

• Design compacto e atr vo adequado a qualquer ambiente de 
trabalho.

• Alimentação de cheque horizontal ergonômica para a experiência 
natur vo de autoatendimento.

• Trajeto de papel direto e design “concha” para fácil remoção de 
quaisquer itens externos.

• Tecnologia de leitura de código de linha MICR Plus® avançada que 
garante o nível mais alto de precisão de transação.

• Captura de imagem de duas faces com entrega em tempo real de 
imagens frontais e traseiras compactadas e cortadas.

• 

Entre em contato conosco hoje pelo telefone 
+1 937 291 2195 (América do Norte) 
+39 011 8176011 (outros países) ou 
info@panini.com  para planejar uma 
demonstração ou para obter mais informações.
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