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Leitores e Gravadores 
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CCD203 
Leitor e gravador de Smart Cards com Contato 

 DESCRIÇÃO: 

Leitor de cartões com contato com interface USB 

ideal para uso em aplicações que exijam 

certificado digital. 

Pode ser posicionado tanto na vertical quanto na 

horizontal.  

 APLICAÇÕES: 

 Acesso Web; 

 Aplicações de crédito e débito via PC; 

 Carga de crédito e comando de débito em 

cartões; 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Acesso a cartões de memória; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
5vdc - USB; 

 Dimensões: 
77 x 75 x 21 mm; 

 Interfaces: 
USB; 

 Drivers Compatíveis: 
CCID; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Protocolos: 
ISO7816-3 T=0 e T=1; 

 Características adicionais: 
Permite instalação na vertical, horizontal; 

 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor gravador de cartões CCD203 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CCD203 USB (I0020) 

 

 

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=67&product_id=65
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CCR150 
Leitor e Gravador Smart Cards sem Contato (OEM) 

 DESCRIÇÃO: 

O CCR150 é um leitor e gravador de cartões 

inteligentes (Smart Cards) sem contato cujas 

saídas emulam as tecnologias Wiegand, ABA e 

barcode. Pode ser utilizado como um leitor e 

gravador serial ou USB. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor gravador de cartões; 

 Módulo de comunicação USB; 

 Módulo de LEDs; 

 Antena; 

 Cabo de comunicação USB; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
5 V / 200 mA; 

9 V / 100 mA; 

 Dimensões: 
125,0 x 81,0 x 33,0 mm; 

 Interfaces: 
USB; 

RS-232 / RS-485; 

WIEGAND; 

ABA; 

BARCODE; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Protocolos: 
ISO 14443; 

 ISO 15693; 

 

 APLICAÇÕES: 

 Emissão e personalização de cartões; 

 Controle de acesso; 

 Controle de ponto; 

 Aplicações de crédito e débito em PC ; 

 Carga de crédito e comando de débito em 

cartões; 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Migração de tecnologia permitindo uso 

concomitante com os leitores de outras 

tecnologias já existentes (desde que estes 

possuam saídas open collector); 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CCR150 USB (I0012); 

CCR150 SERIAL 5V (I0013); 

CCR150 SERIAL 9V (I0089); 
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RC700 
Leitor e gravador de smart cards sem contato 

 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700 é um leitor e gravador de cartões 

inteligentes sem contato com interface USB e 

opção para abrigar um módulo SAM de 

segurança. Aceita grande número de padrões de 

cartão sem contato de frequência de 13,56MHz 

como Mifare por exemplo. 

Usando a interface USB o RC700 pode se 

identificar como: 

CCID - Leitor de cartões inteligentes. Esse modo 

permite maior compatibilidade com os programas 

que já fazem uso de cartões inteligentes. 

CDC - Modo serial - Dá maior compatibilidade a 

softwares legados que precisam de uma 

interface serial além de permitir o uso em 

dispositivos com sistemas embarcados como 

Android†. 

HID - Modo emulador de teclado - Nesse modo o 

leitor se comporta como um teclado enviando as 

informações do cartão como se fossem digitadas. 

Nos três modos, a leitora é automaticamente 

reconhecida pelo Windows 10† dispensando o 

processo manual de instalação de drivers. 

Kit de desenvolvimento de software (SDK) está 

disponível para integração da leitora a sistemas 

de clientes. 

 APLICAÇÕES: 

 Carga de bilhete de transporte público 

 Controle de ponto e acesso; 

 Aplicações de crédito e débito em PC, POS 

e outros dispositivos de pagamento; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5Vdc. 

 Dimensões: 
60 x 105 x 9mm; 

 Interfaces: 
USB 2.0; 

Serial RS232 (usando acessório SUC100); 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); ISO 
14443B (Crypto RF, Micropass) e Jewel 

ISO 7816 – Smart card tamanho ID-000 (opção SAM) 

 Drivers Compatíveis: 
CCID, CDC e HID; 

 Protocolos: 
PC/SC (modo CCID), Serial (modo CDC) e teclado (modo 
HID) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
Estabelecimento de canal seguro para troca de 
informações em modo cifrado; 

Suporta a atualização do firmware remota; 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 leitor RC700 USB; 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

Linux PC/SC Lite. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700 USB (I0006); 

RC700 RJ12 POS (I0009) 

RC700 SAM USB (I0180); 

 ACESSÓRIOS: 

 RC700-SDK (I0061); - Contém manuais, códigos fonte de 

exemplo em C, Visual Basic, .net e Java além de scripts para 

acesso simplificado. 

 SUC100 – Conversor para interface serial 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=67&product_id=67
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RC700-IP 
Leitor de cartão sem contato com gabinete IP65 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700-IP é uma leitora de cartão inteligente 

(Smart Card) sem contato com interface USB para 

ambientes sujeitos a interpéries.  

O leitor aceita o periférico de expansão RCE010 

que adiciona as interfaces Wiegand, ABA (cartões 

magnéticos) e barcode (códigos de barra). Aceita 

ainda o periférico SUC100 que dá a leitora a 

interface serial RS232. Essa característica permite 

a integração da leitora com vários tipos de 

controladores de acesso além de habilitar a 

operação simultânea de dois tipos de cartão na 

mesma instalação. Com essa técnica, proporciona-

se uma transição suave e gradual de outras 

tecnologias de cartão para o smart card sem 

contato. 

Quando conectado via USB ou serial, o leitor 

permite o controle da cor apresentada na tampa de 

forma individual para cada um de seus 8 LEDs 

RGB. 

O leitor se apresenta na forma de caixa com tampa 

transparente e é feita para instalação em 

superfícies com espessura de até 40mm. Essa 

instalação necessita apenas de 4 furos de fixação 

e um furo para passagem para o cabo. 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso; 

 Controle de ponto; 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Controle de estacionamento; 

 Migração de tecnologia; 

 Leitura de cartão em ambientes sujeitos a 

intempéries. 

 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5 V com corrente máxima de 500mA; 

9 a 30V quando usado RCE010 

 Dimensões:  
92 x 116 x 70mm; 

 Interfaces: 
USB  

Wiegand, ABA e Barcode (quando usado adaptador). 

Serial (quando usado o adaptador SUC100) 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight);ISO 
14443B (Crypto RF, Micropass) e Jewel; 

 Protocolos: 
USB: CCID, CDC, HID 

SUC100: Serial  

RCE010: Wiegand 32 / 34 / 36 / 37 / 44, Interleave 2 of 5 
e Code 39; 

ABA track; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware via USB ou serial; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
Suporta a atualização do firmware remota via USB ou 
serial; 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 leitor RC700-WL 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP; Vista, 7, 8, e 10; (modo USB) 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700-IP (I0186) 

 

  



 

 

Planeta Informática Ltda. 
Rua Roxo Moreira, 1178 - Campinas – SP 
13083-591 – Brasil – Fone: (19) 3749 8855 

http://www.planeta.inf.br 

Página | 9 

201904050942 
 

RCD732 
Leitor de cartão sem contato com gabinete protegido e display 

 DESCRIÇÃO: 

O RCD732 é um leitor e gravador de cartões 

inteligentes sem contato com interface USB e 

opção para abrigar um módulo SAM de segurança. 

Aceita grande número de padrões de cartão sem 

contato de frequência de 13,56MHz como Mifare 

por exemplo. 

O leitor permite o controle da cor apresentada na 

tampa de forma individual para cada um de seus 8 

LEDs verde e vermelho além de possuir um 

display de 70x40mm de 128x64 pontos de 

resolução com backlight. 

O leitor se apresenta na forma de caixa com tampa 

transparente para uso em ambientes sujeitos a 

interpéries e é feito para instalação em superfícies 

com espessura de até 20mm ou alvenaria usando 

o adaptador correspondente. Essa instalação 

necessita apenas de 4 furos de fixação e um furo 

para passagem para o cabo. 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso; 

 Controle de ponto; 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Controle de estacionamento; 

 Migração de tecnologia; 

 Leitura de cartão em ambientes sujeitos a 

intempéries. 

 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5 V com corrente máxima de 500mA; 

 Dimensões:  
130 x 130 x 35mm; 

 Interfaces: 
USB  

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight);ISO 
14443B (Crypto RF, Micropass) e Jewel; 

ISO 7816 – Smart card tamanho ID-000 ( com 2 soquetes 
e opção para 4) 

 Protocolos: 
USB: CCID, CDC, HID 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware via USB ou serial; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
Suporta a atualização do firmware remota via USB ou 
serial; 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 leitor RCD732 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP; Vista, 7, 8, e 10; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700-IP (P1009) 
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RC700-WL 
Leitor de cartão de parede com interfaces Wiegand, ABA e 

Barcode 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700-WL é uma leitora de cartão inteligente 

(Smart Card) sem contato com interfaces de saída 

Wiegand, ABA (cartões magnéticos) e barcode 

(códigos de barra). Essa característica permite a 

integração da leitora com vários tipos de 

controladores da acesso além de habilitar a 

operação simultânea de dois tipos de cartão na 

mesma instalação. Desta forma, proporciona uma 

transição suave e gradual de outras tecnologias de 

cartão para o smart card sem contato. 

O leitor é desenhado para ser instalado em caixas 

de embutir, o que o torna ideal para controle de 

acesso em portas. 

 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso; 

 Controle de ponto; 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Controle de estacionamento; 

 Migração de tecnologia; 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 leitor RC700-WL  

 1 Acessório conector borne. 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP; Vista, 7, 8, e 10; (modo USB) 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700-WL (I0185) 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
9 a 30Vdc; 

 Dimensões:  
80 x 126 x 18mm; 

 Interfaces: 
Wiegand; 

ABA; 

Barcode. 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Protocolos: 
Wiegand 32 / 34 / 36 / 37 / 44; 

Interleave 2 of 5; 

Code 39; 

ABA track; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 Características adicionais: 
Suporta a atualização do firmware remota (quando no 
modo USB). 
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RC700 printer 
Leitor e Gravador de Smart Cards sem Contato 

 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700 Printer é um leitor de cartão inteligente 

(Smart Card) sem contato para ser instalado facilmente 

nas impressoras de cartão compatíveis. 

Ele conta com as vantagens do leitor RC700 em um 

formato próprio para instalação em impressoras, o que 

dá a flexibilidade e rapidez nas operações com cartão 

dentro de uma impressora de mercado. Para o caso da 

impressora Smart 51 há o acessório RCH751 que 

dispensa o uso de um cabo USB específico para a 

leitora, tornando a operação e instalação mais simples. 

Além dos cartões de 13.56MHz, o RC700 Printer pode 

suportar também cartões de 125kHz quando equipado 

com o módulo correspondente. 

O RC700 Printer mostra-se assim um componente 

uma solução profissional para a personalização elétrica 

e gráfica de cartões inteligentes sem contato. 

Esse leitor é diretamente suportado pelo software de 

personalização de cartões e impressões CPR100 

constante deste catálogo 

 APLICAÇÕES: 

 Personalização de cartões; 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 placa RC700 USB; 

 1 conjunto plástico para acomodação da leitora 

nas impressoras; 

 1 cabo USB para a Conexão com a impressora; 

 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5 Vdc; 

 Dimensões:  
52 x 94 x 5mm ou 52 x 94 x 40mm (versão 
125kHz); 

 Interfaces: 
USB 2.0; 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Driver / Protocolo compatíveis:  
CCID - PC/SC; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
Estabelecimento de canal seguro para troca de 
informações em modo criptografado; 

Suporta a atualização do firmware remota; 

 IMPRESSORAS HOMOLOGADAS: 

Evolis Dualis; 

Evolis Peeble; 

Evolis Primacy; 

DMP/Starprinter - Pointman 9200; 

Smart-51S 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

Linux PC/SC Lite. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700 printer Dualys 3 (I0070) 

RC700 printer Peeble (I0071) 

RC700 printer Primacy (I0213) 

RC700 printer DMP 125KHz (I0197) 

RC700 printer 125KHz (I0200) 

RC700 printer Primacy 125KHz (I0201) 

RC700 printer CH51 HUB (I0218) 
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RC700 CATRACA 
Leitor de Cartões magnéticos e Smart Cards sem Contato 

 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700 CATRACA, é um leitor de cartões, que 

possui interfaces para leitura de cartão 

magnético, de cartão contactless e celulares 

NFC. 

Esse conjunto se acopla a catracas usadas em 

eventos para permitir o acesso rápido ao público 

como, por exemplo, VISA Passfirst. 

Este equipamento conta com uma cabeça 

magnética cifrada que faz com que o número do 

cartão de crédito não circule de forma aberta 

entre a leitora e a catraca, garantindo assim a 

segurança dos dados do cartão. 

 ACESSÓRIOS: 

 Cabo catraca (M3724); 

 Cabo depuração (M3723); 

 Cabo desenvolvimento(M3725); 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso a dispositivos e 

ambientes; 

 Controle de estacionamento; 

 Controle de ponto; 

 Transporte público; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
5V / 400mA 

 Dimensões: 
120 x 160 x 54 mm 

 Interfaces: 
Serial RS232 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

Cartão magnético trilhas 1,2 e 3; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C 

 Proteção: 
Cabeça magnética cifrada 

 Características adicionais: 
Gabinete próprio para fixação em catraca 

 COMPOSIÇÃO: 

 RC700 CATRACA. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC700 CATRACA (I0056) 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=66&product_id=62
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Soluções para máquinas de 
vendas automáticas – 

Vending Machines 
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CER100 
Estação de Recarga Multimeios 

 

 DESCRIÇÃO: 

O CER100 é uma estação de recarga de cartões que 

permite a transferência de valores de diversos meios 

de pagamento para um cartão inteligente do sistema 

offline ou para o sistema online. 

São suportados aceitador de notas, aceitador de 

moedas, terminal de cartão de débito ou pinpad. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
127/220 V; 

 Dimensões: 
500 x 405 x 286 mm 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 APLICAÇÕES: 

 Recarga de cartões do sistema offline e online; 

 Terminal de vendas 

 VANTAGENS: 

 Aceita até 3 meios distintos de 

pagamento; 

 Coleta dos registros através do cartão 

inteligente ou através do sistema online; 

 Gerenciamento centralizado de leitores e 

transações através do software VM 

Manager, ou seja, ele se integra ao 

sistema de controle já existente no uso 

dos sistemas online e offline. 

 Capacidade de separar os usuários em 

até 35 grupos permitindo a definição de 

tabelas de recargas distintas; 

Solução escalável. Suporte a 

pequenas e grandes instalações.  

 COMPOSIÇÃO: 

 Cofre metálico; 

 Adesivo padrão; 

 Leitor de cartões inteligentes; 

 Tampas para POS/Pinpad e Moedeiro; 

 Fonte de alimentação. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CER100 (I0105) 

 ACESSÓRIOS: (ITENS HOMOLOGADOS). 

 Terminal de cartão: 

POS - Verifone VX-520 com SW de TEF da 

Software Express protocolo DAA (C4792); 

Kit Pinpad - Ingenico iPP320 com SW de TEF da 

Software Express protocolo DAA (P0873); 

 Moedeiro 

Moedeiro MDB Planeta (C6347); 

 Aceitador de notas 

AE2612-U5MBL para 500 cédulas (C6836); 

 BV100 cashbox 300 notas (C6854); 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=55
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CCV700 
Leitor de Smart Cards com e sem contato para vending machines 

 

 DESCRIÇÃO: 

O CCV700 é um sistema de pagamento 

chashless para vending machines que também 

opera como leitor de smart cards com e sem 

contato para controle de acesso e de presença. 

Nas vending machines, o CCV700 pode utilizar 

nativamente a interface ou MDB quando 

combinado ao cabo MDB300. Nos modos de 

controle de acesso e presença, suporta as 

interfaces wiegand, aba track e serial (essa 

última, com cabo adaptador). Possui ainda 

interface de rede ethernet e é compatível com 

os acessórios que lhe dão conexão Wi-Fi e 4G, 

possibilitando realizar transações e coleta de 

registros online. 

A integração ao VMManager e aos sistemas 

online e offline é nativa e tem as vantagens já 

existentes nos outros equipamentos, tais como: 

 Registro e coleta de Logs; 

 Configuração de grupos; 

 Configuração de autocrédito (recarga); 

 Emissão de relatórios gerenciais; 

 Carga de configuração via cartão; 

 Carga remota de configuração; 

 Recuperação remota de registros 

 Geração de cartão de configuração. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor de cartões; 

 Cabo de comunicação de 10 vias; 

 Suporte de parede (modelo AC apenas) 

 APLICAÇÕES: 

 Vending Machines de pequeno porte ; 

 Controle de acesso e presença; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
9V a 35V DC; 

 Dimensões: 
60,0 x 152,0 x 21,0 mm ; 

 Interfaces: 
Ethernet (rede) 

Pulsada/ Wiegand / ABA track 

USB 

MDB* 

Serial* 

*(através de módulo acessório) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

Suporte a SAM. 

 Protocolos: 
ISO 7816 (smart card com contato); 

ISO 14443 A+B, FELICA (smart card sem contato). 

 Características adicionais: 
Gabinete compacto, Encaixa-se no lugar do moedeiro; 

Display gráfico retroiluminado; 

Teclado capacitivo de alta durabilidade 

Pronto para utilização de NFC stickers como tags, 
adesivos, chaveiros desta tecnologia 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

Vending Machine: CCV700 VM (I0035); 

Controle de Acesso: CCV700 AC (I0086); 

Controle de Presença: CCV700 PC (I0087); 

Versão serial: CCV700 Serial MDB300 (I0128). 

 ACESSÓRIOS: 

 Extensor segunda interface (cabo Y) (M3981); 

 Cabo adaptador MDB (MDB300) (I0121); 

 Cabo Pulsado 16 vias (M3857); 

 Kit Inicial – CCV700 / CCV760 (P0807); 

 Kit WI-FI (P0955); 

 Kit 4G (P0956) 

 

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=54
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CCV760 
Leitor de Smart Cards para Vending Machines 

 DESCRIÇÃO: 

O CCV760 é um sistema de pagamento para 

vending machines que poder operar off-line e on-

line. Ele faz uso de cartões inteligentes (smart 

cards) para conferir segurança às transações e 

pode operar também de maneira conectada a um 

servidor (on-line) para realizar transações usando 

outras formas de identificação como cartões pré-

existentes (crachás) por exemplo. 

Quando usado no modo off-line não há licenças 

mensais ou a necessidade de conexões extras na 

vending machine. A coleta de dados e 

configuração é feita através de cartões inteligentes 

dispensando o transporte de equipamentos pelo 

pessoal de campo. 

Quando usado como estação de recarga, o 

equipamento torna-se um ponto de 

autoatendimento que permite ao usuário inserir 

créditos nos sistemas online e offline utilizando 

cédulas, moedas ou cartões de débito, conforme o 

leitores instalado.  

Este equipamento se integra ao sistema de 

gerenciamento VMManager permitindo: 

 Registro e coleta de Logs; 

 Configuração de grupos; 

 Configuração de autocrédito; 

 Emissão de relatórios gerenciais; 

 Geração de cartão de configuração. 

O CCV760 é uma solução escalonável que 

suporta grandes e pequenas instalações e flexível 

para se adequar às políticas de cada empresa. 

  

 APLICAÇÕES: 

 Vending machines; 

 Estações de recarga de cartão 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor de cartões; 

 Cabo MDB. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CCV760 (I0130) 

 ACESSÓRIOS 

 Cabo pulsado 10 vias de 1m (M3851); 

 Cabo pulsado 16 vias de 1m (M3852); 

 Extensor para segunda interface pulsada 

(cabo Y) (M3981); 

 Cabo executive (M1520); 

 Kit Inicial – CCV700 / CCV760 (P0807); 

 Kit WI-FI (P0955); 

 Kit 4G (P0956) 

 Kit Pinpad (P0873). 

 Leitor Código de Barras(I0182). 

 Leitor RFID(M4103). 

 Modem GSM(P0877). 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=53
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 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
9V a 35Vdc; 

 Dimensões: 
95 x 124 x 51 mm; 

 Interfaces: 
MDB; 

Executive 

Pulsada (6 linhas); 

 Comunicação: 
Ethernet; 

USB 2.0; 

GSM/GPRS (acessório); 

Serial RS232. 

 Teclado: 
Touch Capacitivo de alta durabilidade; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

Suporte a 2 cartões SAM; 

 Protocolos: 
ISO 7816, 

ISO 14443 A+B e FELICA (opcional); 

 Características adicionais: 
Coleta dos registros, configuração do leitor e troca de 
software através de cartão smart, GPRS/GSM ou rede 
Ethernet/Wi-Fi; 

Permite a definição de tabelas de preços individuais para 
cada grupo; 

Pode ser instalado na maioria das máquinas eletrônicas 
de vendas; 
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MDB700 
Interface multiprotocolo para Vending Machine 

 

 DESCRIÇÃO: 

O MDB700 é um equipamento de interface entre 

Vending Machines e o módulo TEF que permite a 

adição de sistemas de pagamento com cartões 

bancários e refeição à máquina. Ele suporta os 

protocolos de comunicação MDB, pulse, 

executive e serial. Possui também interface para 

módulo TEF o que lhe dá a capacidade de 

realizar transações online com cartões de débito 

e crédito.  

Assim como os leitores CCV760 e CCV700, o 

MDB700 se integra ao VMManager permitindo: 

 Registro e coleta de Logs; 

 Configuração de grupos; 

 Emissão de relatórios gerenciais; 

 Aceitação de cartão de configuração. 

 COMPOSIÇÃO: 

 MDB700; 

 Cabo de comunicação; 

 APLICAÇÕES: 

 Vending Machines com protocolos MDB, 

executive ou pulse; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
9V a 35Vdc; 

 Dimensões: 
123x70x27 mm 

 Interfaces: 
MDB; 

Executive 

Pulsada de 6 linhas com conectores de 10 e 16 vias; 

 Comunicação: 
USB 2.0 (dispositivo – 12Mbps); 

Serial RS232 

MDB 

Executive 

Pulse 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 Protocolos: 
ISO 7816, 

MDB 

Executive 

Pulse 

 Características adicionais: 
Coleta dos registros, configuração do leitor e troca de 
software através de cartão inteligente; 

Permite a definição de tabelas de preços individuais 
para cada grupo; 

Pode ser instalado na maioria das máquinas eletrônicas 
de vendas; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

MDB700 (I0171) 

 ACESSÓRIOS: 

 Kit Inicial – CCV700 / CCV760 (P0807). 

 Cabo Pulsado 10 vias (M1615). 

 Cabo Pulsado 16 vias (M4234) 

 Extensor para segunda interface pulsada 

(cabo Y) (M3981); 

 Cabo executive (M1520); 

 Kit Pinpad (P0873). 
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PPS100 
Pin pad Stand – Suporte para pin-pad 

 

 DESCRIÇÃO: 

O PPS100 é suporte mecânico para fixação de 

pin-pads em superfícies com área restrita. Sua 

construção que além de ser robusta, confere um 

ângulo adequado à visualização, digitação e 

inserção do cartão e sua furação de fixação é 

compatível entre os modelos de suporte 

disponíveis. 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Necessita de apenas 2 furos para instalação 

 Posiciona o pin-pad em ângulo para facilitar 

a operação 

 Base resistente em aço com pintura 

eletrostática 

 APLICAÇÕES: 

 Vendas on-line 

 Sistema de pagamento não assistido 

 Quiosques de auto-atendimento 

 COMPOSIÇÃO: 

 Suporte de pin-pad. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Distância entre furos 100mm 

 Diâmetro dos furos 5,5mm e 18mm 

 COMPATIBILIDADE: 

 PPC910 - Gertec 

 IPP320 - Ingênico 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 PPS191 – para PPC910 (I0183) 

 PPS132 – para IPP320 (I0184) 

 PPS192 – para PPC920 (N/D) 
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VMX100 
Vending Machine Extension Board 

 

 DESCRIÇÃO: 

O VMX100 é uma solução completa de pagamento 

e telemetria para vending machine que permite: 

 Integração com sistema de pagamento com 

cartões 

 Integração com pinpads para permitir o 

pagamento via cartões de crédito e débito 

 Integração com máquinas que atendam aos 

protocolos MDB, Executive e pulso 

 Integração com o sistema DEX para 

telemetria da máquina 

 Montiroamento de sensores adicionais como 

vibração, temperatura e umidade usando 

cabo acessório 

 Seleção de produto por tela de toque quando 

é combinado com esse dispositivo e interface 

VKI700, ou seja, dispensa o usuário de 

escolher novamente o produto no teclado da 

Vending Machine. 

 Gerenciamento do aceitador de notas e 

moedas independentemente da Vending 

Machine controller. 

 Conexão direta de módulos 3G / 4G via USB 

 Integração com CCV760 e CCV700 

Desta forma o VMX100 pode se adequar e prover 

soluções para as mais diversas instalações e 

características de negócios de vending machine. 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Tamanho reduzido 

 Furos para fixação 

 LEDs indicativos de estado 

 APLICAÇÕES: 

 Sistema de pagamento para máquina 

automática 

 Telemetria 

 Vendas on-line 

 Vendas por cartões de débito e crédito via 

pin-pad 

 Monitoramento avançado de Vending 

machine 

 Detecção de fraude 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Dimensões: 
95 x 97 x 32 mm 

 Alimentação 
 9 a 42V (MDB) 

 Interfaces 
USB – 4 

Ethernet – 1 

Serial – 1 

MDB master 

MDB slave 

Pulsado / paralelo de 6 sinais 

I²C 

TTL I/O - 1 

Leds de sinalização 6 

Botão multifunção 

RS232 – DEX 

Entrada de contato seco 

HDMI 

 Temperatura de operação 
0 a 70ºC 

 COMPOSIÇÃO: 

 Módulo VMX100. 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760 

 CCV700 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 VMX100 (I0167) 
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Soluções para transações 
seguras e módulos de 

segurança 
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HSM777 
Servidor de Transações Seguras 

 

 DESCRIÇÃO: 

O HSM777 (Hardware Security Module) é um 

servidor escalável de módulos de segurança 

capaz de efetuar transações através seguras de 

recarga de créditos, validações online entre 

outras usando SAMs (Security Access Module) 

ou módulos de segurança PIC. O equipamento 

recebe requisições usando uma interface de rede 

ethernet e através de uma conexão de alta 

velocidade se comunica com os módulos de 

segurança de modo a minimizar gargalos. 

Os módulos de segurança são montados nas 

placas HSM700 que podem abrigar até 28 SAMs 

ou 20 PICs dependendo da versão escolhida. 

Cada HSM777 comporta 4 placas resultando em 

112 SAMs ou 80 PICs. A remoção dessas placas 

é feita usando-se uma chave especial. 

O gabinete do HSM777 pode ser montado em 

racks usando o acessório HRS010, mas também 

contém pés de silicone para montagem em 

bancada. 

O software embarcado no equipamento 

balanceia automaticamente a carga de 

requisições entre os módulos de segurança 

equipados simplificando a operação e 

implantação do sistema. 

 APLICAÇÕES: 

 Autenticação online de transações seguras 

de crédito e débito; 

 Recarga de crédito segura 

 Eliminar a necessidade do uso de um SAM 

ou um PIC dedicado dentro do equipamento, 

permitindo a construção de um HSM 

compartilhado em rede. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
90 ~ 264Vac; 

 Dimensões: 
415x90x210mm 

 Interfaces: 
Ethernet 10/100; 

 Protocolos: 
APDU Planeta Informática; 

 Características adicionais: 
Sistema facilmente escalável através de placas de 
expansão 

Suporta até 112 SAMs ou 80 PICs  

Pode ser montado em rack ou bancada 

Chave especial para acesso aos módulos de 
segurança 

 COMPOSIÇÃO: 

 HSM777 (capacidades conforme o código comercial) 

 Cabo e energia  

 Manual  

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL 

HSM777-SERVER (I0168) (versão sem placas) 

HSM777-28 (I0203) (versão com 1 placa de SAM interna) 

HSM777-56 (I0204) (versão com 2 placas de SAM internas) 

HSM777-84 (I0205) (versão com 3 placas de SAM internas) 

HSM777-112 (I0206) (versão com 4 placas de SAM 
internas) 

 ACESSÓRIOS: 

HSM700-SAM (I0207) (placa de expansão SAM) 

HSM700-PIC (I0208) (placa de expansão PIC) 

HSM700-SAM –PIC (I0081) (placa de expansão com 4 
PICs e 16 SAMs) 

HRS010 (I0209) (suporte para fixação em rack) 
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MG774 
Leitor e Gravador de Múltiplos Smart Cards 

 

 

 DESCRIÇÃO: 

O MG774 é um leitor USB de cartões inteligentes 

para 4 SAMs e 2 PICs que usa interface USB 

com padrão CCID, Serial TTL de alta velocidade 

e SPI de 3V..  

 APLICAÇÕES: 

 Transporte público; 

 Aplicações de crédito e débito em PC, POS 

e outros dispositivos de pagamento; 

 Carga de crédito e comando de débito em 

cartões; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
Tensão de entrada: 5V; 

Corrente: 200mA; 

 Dimensões: 
70,3 x 38,5 x 9,1mm 

 Interfaces: 
USB 2.0; 

Cartão smart com contato (ISO 7816 – 1, 2,3); 

Interface PIC; 

Interface serial TTL (230.400 bps); 

Interface SPI; 

 Condições de Operação: 
Temperatura de Operação: 0 a 70°C; 

Umidade: 90% máximo, sem condensação; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
4 slots para cartão SAM ISO7816; 

2 slots para PIC (com a placa de expansão M1537); 

Suporta a atualização do firmware remota; 

 COMPOSIÇÃO: 

 Placa MG774 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

MG774 (I0144) 

MG774 – PIC (I0147) 

 ACESSÓRIOS: 

 Placa de Expansão PIC (M1537); 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=73&product_id=75
http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=73&product_id=75
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RC763 
Módulo de múltiplos cartões com e sem contato 

 

 DESCRIÇÃO: 

O RC763 é um módulo leitor e gravador de 

cartões inteligentes sem contato e com dois 

soquetes expansíveis para abrigar módulos SAM 

de segurança aceitando até 4 com o acessório 

respectivo.  

O modulo aceita grande número de padrões de 

cartão sem contato de frequência de 13,56MHz 

como Mifare por exemplo. 

Usando a interface USB o RC763 pode se 

identificar como: 

CCID - Leitor de cartões inteligentes. Esse modo 

permite maior compatibilidade com os programas 

que já fazem uso de cartões inteligentes. 

CDC - Modo serial - Dá maior compatibilidade a 

softwares legados que precisam de uma 

interface serial além de permitir o uso em 

dispositivos com sistemas embarcados como 

Android†. 

HID - Modo emulador de teclado - Nesse modo o 

leitor se comporta como um teclado enviando as 

informações do cartão como se fossem digitadas. 

Nos três modos, o módulo é automaticamente 

reconhecido pelo Windows 10† dispensando o 

processo manual de instalação de drivers. 

Kit de desenvolvimento de software (SDK) está 

disponível para integração da leitora a sistemas 

de clientes. 

 APLICAÇÕES: 

 Transporte público; 

 Aplicações de crédito e débito em PC, POS 

e outros dispositivos de pagamento; 

 Carga de crédito e comando de débito em 

cartões; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
Tensão de entrada: 5V; 

Corrente: 200mA; 

 Dimensões: 
32 x 21 x 8mm 

 Interfaces: 
USB 2.0; 

Cartão smart com contato (ISO 7816 – 1, 2,3); 

Interface serial TTL (230.400 bps); 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); ISO 
14443B (Crypto RF, Micropass) e Jewel 

ISO 7816 – Smart card tamanho ID-000 (opção SAM) 

 Drivers Compatíveis: 
CCID, CDC e HID; 

 Protocolos: 
PC/SC (modo CCID), Serial (modo CDC) e teclado 
(modo HID) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único; 

 Características adicionais: 
Estabelecimento de canal seguro para troca de 
informações em modo cifrado; 

 COMPOSIÇÃO: 

 Placa RC763 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

RC763 (I0211) 

 ACESSÓRIOS: 

 Placa de Expansão SAM (M1537); 
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CL SAM 
Smart Card Gerenciador de Operações Seguras 

 

 DESCRIÇÃO: 

O CL-SAM é um cartão inteligente com um sistema 

embarcado de alta performance que realiza 

operações seguras. 

Seu hardware é composto por uma central de 

processamento RISC segura de baixo consumo de 

energia, coprocessador que realizada o cálculo de 

CRC por hardware e memória de 350kB para 

aplicativos e dados.  

O sistema operacional suporta comandos ISO7816-4 

e estruturas de dados, bem como os protocolos T=0 

ou T=1. Estas características tornam o CL SAM 

compatível com os principais sistemas de smartcards. 

 APLICAÇÕES: 

 Aplicação HSM; 

 Hospeda e verifica transações e gera recargas; 

 Usa verificações de segurança (Assinatura); 

 Gera criptografias; 

 Suporta sistemas de crédito "ON LINE"; 

 Nos sistemas de transporte público o CL-SAM 

pode ser instalado dentro dos validadores 

fornecendo segurança para as operações além 

de gerar registro delas (log); 

 Em sistemas offline para recarga segura de 

cartões de usuários. 

 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
3Vdc ou 5Vdc; 

 Dimensões: 
25,5 x 15,0 x 0,8mm; 

 Interfaces: 
ISO 7816 

 Temperatura de Operação: 
-10 a 50°C; 

 Características adicionais: 
Baixo consumo de energia; 

Criptografia via hardware ultrarrápida; 

 LICENÇA: 

Por cartão. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Cartão CL SAM; 

 COMPATIBILIDADE: 

 Leitoras de smartcard compatíveis 

ISO7816 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 CL-SAM (I0072) 

 

  



 

 

Planeta Informática Ltda. 
Rua Roxo Moreira, 1178 - Campinas – SP 
13083-591 – Brasil – Fone: (19) 3749 8855 

http://www.planeta.inf.br 

Página | 26 

201904050942 
 

  

Soluções para recarga 
segura 
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Introdução 
A solução de recarga segura da Planeta Informática faz uso de uma série de equipamentos que 

podem trabalhar em conjunto ou de maneira individual de maneira a atender as mais diversas 

instalações e volume de recargas.  

O modelo mais básico e rápido de instalar é o conjunto RC700 mais computador (PC) conectado à 

Internet, neste, tem-se um baixo investimento inicial quando se considera que o PC já exista e uma 

fácil instalação. Neste modelo o leitor RC700 fica sobre uma bancada ou mesa e a interface com o 

usuário é feita através do PC. 

A expansão dessa configuração ocorre com o RC700-RW, que é o mesmo RC700 porém num 

gabinete que fica preso à parede. Nesta modalidade, o PC passa a ser um intermediário de 

comunicação e toda sinalização ao usuário é feita através dos LEDs do equipamento ou do display 

opcional. Como vantagem, essa configuração deixa o usuário independente do operador do PC, 

além de ter a possibilidade de conexão de mais de uma leitora ao mesmo tempo e uma instalação 

mecanicamente mais robusta e, portanto, mais adaptada a um volume maior de usuários. 

Quando se adiciona o módulo Wi-Fi acessório ao RC700-RW ele se torna independente do PC, 

neste caso é necessária apenas uma conexão sem fio com a Internet e toda a recarga é feita de 

maneira segura com o servidor. Uma grande vantagem desse modelo é o custo menor de 

infraestrutura e a maior liberdade de locais para instalação dos leitores. 

A evolução do sistema autônomo é o uso do CCV700-RW que já conta nativamente com interface de 

rede ethernet (cabeada) para instalações onde o Wi-Fi é proibitivo (como empresas com política de 

rede mais restrita). Nativamente, esse equipamento conta com display gráfico retroiluminado, teclado 

capacitivo e permite encaixar o cartão em um slot enquanto a recarga é feita. Um módulo Wi-Fi 

também pode ser adicionado ao CCV700-RW para que ele tenha essa conectividade. Assim como o 

RC700-RW a instalação desse equipamento é bastante flexível e a ampliação do número de 

unidades requer pouco esforço. 

O controlador VMX105 é usado nas situações em que se tem até 4 dispositivos USB como RC700, 

RC700-RW e CCV700-RW e se dispensa o PC reduzindo o custo por ponto de recarga. O VMX105 

conta com uma interface HDMI que permite a conexão com uma tela externa para interface com o 

usuário. Além disso, a conexão dele com a Internet pode ser feita tanto via Wi-Fi quando via cabo 

ethernet. 

Usando esses equipamentos, várias configurações de conexão a instalação podem ser geradas para 

se ter maior aderência às necessidades do cliente final.  

As características funcionais e mecânicas de cada equipamento bem como a descrição de seus 

acessórios estão listadas nas páginas seguintes: 
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CCV700-RW 
Terminal de recarga de parede autônomo  

 

 DESCRIÇÃO: 

O CCV700-RW é um terminal de recarga de 

fixação em parede que pode operar tanto de 

maneira autônoma quanto atrelada a um 

controlador. 

Operando autonomamente, o CCV700-RW usa 

sua interface de rede cabeada embutida para se 

conectar ao servidor e realizar as recargas. Essa 

conexão pode ser feita também usando-se a 

rede Wi-Fi através do acessório WFM100, o que 

pode reduzir o custo da infraestrutura de 

instalação. 

Outra opção de utilização é o modo USB, nesta 

modalidade o equipamento necessita de uma 

conexão com um controlador ou um computador 

para fazer a transação.  

Em todas as formas de uso, o equipamento 

proporciona informação visual através de um 

display de LCD retroiluminado, slot para 

inserção do cartão durante a recarga e gerador 

de bips. 

 APLICAÇÕES: 

 Recarga segura de cartões; 

 Controle de acesso e presença; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
5V, 9V a 35V DC; 

 Dimensões: 
81 x 156 x 40 mm ; 

 Interfaces: 
Ethernet (rede) 

USB 

Wi-Fi (através de módulo acessório) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

Suporte a SAM. 

 Protocolos: 
ISO 7816 (smart card com contato); 

ISO 14443 A+B, FELICA (smart card sem contato). 

 Características adicionais: 
Gabinete compacto, fixa-se em caixas de embutir 

Display gráfico retroiluminado; 

Teclado capacitivo de alta durabilidade 

Pronto para utilização de NFC stickers como tags, 
adesivos, chaveiros desta tecnologia 

 COMPOSIÇÃO: 

 Terminal de recarga; 

 SUPORTE DE PAREDE GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CCV700 RW (I0187) 

 ACESSÓRIOS: 

 Fonte de alimentação (FNT025) (I0189); 

 Módulo Wi-Fi (WFM100) (I0188); 

  



 

 

Planeta Informática Ltda. 
Rua Roxo Moreira, 1178 - Campinas – SP 
13083-591 – Brasil – Fone: (19) 3749 8855 

http://www.planeta.inf.br 

Página | 29 

201904050942 
 

RC700-RW 
Terminal de recarga ultracompacto 

 

 DESCRIÇÃO: 

O RC700-RW é um terminal de recarga de 

dimensões reduzidas que pode ser instalado em 

parede. Assim como o CCV700-RW, o RC700 

pode operar tanto no modo autônomo quando no 

modo atrelado a um controlador. 

Operando no modo autônomo o RC700-RW faz 

uso de seu acessório WI-FI para se conector a um 

servidor. 

Em seu outro modo de operação, o RC700-RW 

pode ser conectado a um controlador VMX105 ou 

a um PC para realizar as recargas. Nesse modo o 

equipamento opera através de sua interface USB e 

dispensa o uso dos módulos de fonte e Wi-Fi. 

Independentemente do modo de operação, o 

equipamento pode receber o acessório display que 

permite exibir informações adicionais de maneira 

textual. Quando em sua configuração padrão, o 

equipamento conta com LEDs verde e vermelho 

para indicação do estado da operação. 

 APLICAÇÕES: 

 Recarga segura de cartões 

 Controle de acesso e presença 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5V; 

 Dimensões:  
80 x 126 x 18mm; 

 Interfaces: 
USB 

Wi-Fi (através de módulo acessório) 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 Características adicionais: 
Suporta a atualização do firmware remota (quando no 
modo USB); 

 COMPOSIÇÃO: 

 1 leitor RC700-RW. 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP; Vista, 7, 8, e 10; (modo USB) 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

LED: RC700-RWL (I0190) 

Display: RC700-RWD (I0191) 

 ACESSÓRIOS: 

 Fonte de alimentação (FNT026) (I0193); 

 Módulo Wi-Fi (WFM105) (I0192); 
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VMX105 
Controlador de periféricos de recarga 

 

 DESCRIÇÃO: 

O VMX105 é um controlador de recarga que 

permite a conexão de até 4 dispositivos USB e 

os liga ao servidor de recarga através de 

interfaces de rede como ethernet (Cabeada) e 

WI-FI. O VMX105 conta ainda com interface 

HDMI para conexão de um display externo que 

pode ser usado para orientar os usuários. 

O uso do VMX105 reduz o custo de manutenção 

o sistema pois dispensa a utilização de um 

computador, é mais compacto e consome menos 

energia. 

 APLICAÇÕES: 

 Recarga segura de cartões 

 CARACTERÍSTICAS: 

 Tamanho reduzido 

 Furos para fixação 

 Controla até 4 dispositivos de recarga 

 Interface ethernet e Wi-Fi 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Dimensões: 
95 x 97 x 32 mm 

 Alimentação 
 9 a 42V 

 Interfaces 
USB – 4 

Ethernet  

HDMI 

WI-FI 

 Temperatura de operação 
0 a 70°C 

 COMPOSIÇÃO: 

 Módulo VMX105 

 Fonte de alimentação 

 COMPATIBILIDADE: 

 RC700 

 RC700-RW 

 CCV700-RW 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 VMX105 (I0167) 
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Terminais Portáteis 
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MCS760 
Terminal Smart Card 

 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
6V / 500mA 

 Dimensões: 
190,0 x 50,0 x 80,0 mm 

 Interfaces: 
RS232 (2x) 

Ethernet 

GSM (opcional) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C 

 Proteção: 
Número de série único; 

Suporte a SAM. 

 Protocolos: 
ISO 7816; 

ISO 14443 A+B e FELICA (opcional); 

 Características adicionais: 
Leitor de Smart Card com e sem contato; 

Memória de massa do tipo flash; 

Leitor de código de barras (opcional); 

Display gráfico (128x64) com backlight; 

GPS embutido (opcional); 

Bateria interna de lítio polímero; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

MCS760 (I0113) 

MCS760 PRINTER-GPS (I0111) 

MCS760 PRINTER (I0115) 

 ACESSÓRIOS: 

 Módulo GPRS MGS760 TELIT (I0112) 

 Módulo WI-FI (I0123) 

 Suporte para montagem em parede (I0114) 

 

 DESCRIÇÃO: 

O MCS760 é um terminal portátil leitor e 

gravador de cartões inteligentes (Smart Cards) 

com e sem contato. Possui um teclado 

retroiluminado de 18 teclas, display gráfico de 

128x64 pontos, 2 portas seriais, porta ethernet, 2 

slots para SAM e módulo GPS embutido (na 

versão correspondente). Acompanha fonte, cabo 

serial e adaptador ethernet/serial. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Terminal; 

 Fonte de alimentação; 

 Cabo serial; 

 Adaptador ADD100; 

 APLICAÇÕES: 

 Automação/Monitoração; 

 Controle de acesso; 

 Financeira de crédito e débito; 

 Leitura e Gravação de Smart Card com e 

sem contato; 

 Coleta de dados; 

 Ponto de vendas; 

 Ponto eletrônico; 

 Controle de acesso 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=74&product_id=76
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NFC750 
Micro terminal de smart cards GSM 

 

 DESCRIÇÃO: 

O NFC750 é um micro terminal portátil para 

realização de transações seguras usando 

sistemas on-line e off-line. Para isso, possui 

módulo de comunicação GSM interno com 2 

soquetes para cartões SIM, soquetes para 3 

módulos segurança (SAM) e bateria 

recarregável. 

A interface com o usuário é feita através de um 

display LCD monocromático de 128x64pontos 

retro-iluminado que permite ótima visualização 

tanto ao sol quanto em ambientes escuros. A 

entrada de dados é feita por um teclado 

capacitivo de 24 teclas de alta durabilidade  

Com sua interface USB, o terminal se conecta a 

um host emulando um leitor de cartão inteligente 

ou uma interface serial tornando mais fácil a 

comunicação com outros sistemas. Além desta, o 

NFC750 conta com uma interface de 

comunicação serial por infravermelho (IrDA), 

soquete lateral para cartão inteligente com 

contato e, sob seu teclado, uma antena para 

leitura de cartões sem contato. 

O desenvolvimento de aplicações pode ser feito 

tanto através de SDK como também, pode ser 

feita no servidor usando a biblioteca e controle 

remoto RSC da Planeta. 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso e ponto; 

 Coleta de dados; 

 Logística 

 Ponto de vendas  

 ESPECIFICAÇÕES 

 Alimentação: 
Bateria lítio-polímero; 

Carregador de tomada 100-240VAC para 5VDC. 

 Dimensões: 
115x68x25mm; 

 Interfaces  de comunicação: 
USB 2.0; 

IrDA; 

GSM/GPRS (4 Bandas) 

 Drivers Compatíveis: 
USB leitor de cartão (CCID) 

USB Serial (CDC); 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C; 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

ISO7816 

 Características adicionais: 
Relógio com tempo real; 

Teclado capacitivo de 24 teclas (touch); 

Display iluminado de 128x64 pontos; 

Conector de smart card; 

3 soquetes para cartões SAM; 

2 soquetes para SIM card (módulo GPRS); 

Bateria recarregável 1600mAH; 

 COMPOSIÇÃO: 

 Micro terminal NFC750; 

 Carregador de tomada 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL 

NFC750 (I0145) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

NFC750 (I0145) 
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Dispositivos de aplicação 
específica 
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DMM200 
Detector de Massa Metálica 

 DESCRIÇÃO: 

O módulo de Detecção de Massa Metálica 

DMM200 é um dispositivo usado para detecção 

de presença, medição de velocidade e 

levantamento de perfil magnético de veículos. O 

DMM200 conta com quatro sensores de massa 

metálica que fazem uso de diferentes 

frequências para minimizar possíveis 

interferências entre eles. Cada detector é isolado 

do circuito principal através de transformador e 

tem sua frequência de operação ajustável por 

chaves conferindo assim maior robustez ao 

equipamento e praticidade de instalação. 

A tecnologia empregada no DMM200 permite a 

rápida detecção da massa metálica e a 

determinação da categoria do veículo (perfil 

magnético) de modo a atender às necessidades 

do mercado. É usado para medição de 

velocidade (radares de tráfego) com distinção do 

tipo de veículo assim como detecção de 

presença em aplicações de controle de acesso 

como estacionamentos.  

Como exemplo prático, a DMM200 é capaz de 

obter um perfil magnético com mais de 100 

amostras para um caminhão pequeno viajando a 

100km/h. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
12Vdc; 

 Dimensões: 
175,0 x 115,0 x 16,0 mm; 

 Interfaces: 
Serial; 

Coletor aberto. 

 Temperatura de Operação: 
-10 a 70°C; 

 Características adicionais: 
Permite a configuração da sensibilidade de 
reconhecimento de massa metálica entrando e saindo 
do laço; 

Filtro de ruídos na entrada e saída do laço; 

Permite o cálculo de velocidade internamente 

 

 APLICAÇÕES: 

 Medição de velocidade; 

 Detecção de avanço de semáforo; 

 Coleta de dados estatísticos de tráfego; 

 Automação Industrial; 

 Controle de acesso; 

 Controle de tráfego urbano; 

 Identificação de tipo de veículo 

 COMPOSIÇÃO: 

 Módulo de sensores; 

 Modulo extensor com LEDs. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

DMM200 (I0015) 

DMM200-M1 (I0151) – nova disposição dos LEDs. 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=64&product_id=56
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LM700 
Leitor Motorizado para Personalização de Smart Cards sem 

Contato 

 

 APLICAÇÕES: 

 Personalização de cartões sem contato; 

 Testes de cartões; 

 Cabo de comunicação. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor personalizador de cartão; 

 Fonte de alimentação. 

 DESCRIÇÃO: 

O LM700 é um dispositivo para personalização 

de cartões sem contato. Ele dispõe de uma de 

leitora de cartões sem contato padrão PC/SC, 

compartimento para módulo SAM e um sistema 

motorizado que controla o fluxo de cartões. O 

dispositivo permite ao programa de 

personalização de cartões realizar o 

posicionamento, a rejeição ou ejeção dos cartões 

através uma interface única, pela qual é possível 

controlar a leitora e o mecanismo motorizado. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
110/220V – 75W; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Interfaces: 
USB PC/SC; 

 Protocolos: 
APDU Planeta Informática; 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, 

Desfire, Ultralight, etc.); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Características adicionais: 
Suporta até 500 cartões na entrada; 

Bandeja de saída para até 100 cartões; 

 COMPATIBILIDADE DE S.O.: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

Linux Driver Planeta. 

 GARANTIA: 

6 meses 

Bandeja para cartões rejeitados; 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

LM700 (I0075) 

 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=64&product_id=57
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LM777 
Leitor Motorizado para personalização de smart cards sem 

contato de alta durabilidade  

 

 APLICAÇÕES: 

 Personalização de cartões sem contato; 

 Testes de cartões sem contato; 

 Cabo de comunicação. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Leitor personalizador de cartão; 

 Fonte de alimentação. 

 DESCRIÇÃO: 

O LM777 é um dispositivo para personalização 

de cartões sem contato de alta durabilidade. Ele 

dispõe de uma de leitora de cartões sem contato 

padrão PC/SC, compartimento para módulo SAM 

e um sistema motorizado que controla o fluxo de 

cartões. O dispositivo permite ao programa de 

personalização de cartões realizar o 

posicionamento, a rejeição ou ejeção dos cartões 

através uma interface única, pela qual é possível 

controlar a leitora e o mecanismo motorizado. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
110/220V – 75W; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Dimensões: 
250 x 220 x 160mm; 

 Interfaces: 
USB PC/SC; 

 Protocolos: 
APDU Planeta Informática; 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, 

Desfire, Ultralight, etc.); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Características adicionais: 
Suporta até 155 cartões na entrada; 

Bandeja de saída para até 100 cartões; 

Vida útil de 1 milhão de passagens de cartões  

 COMPATIBILIDADE DE S.O.: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

Linux Driver Planeta. 

 GARANTIA: 

6 meses 

Bandeja para cartões rejeitados; 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

LM777 (I0202) 
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MGS460 
Módulo GSM com Interface USB 

 

 DESCRIÇÃO: 

O MGS460 é um modem GSM 2G com interface 

USB e de banda quádrupla de GSM que oferece 

interface uniforme para o software que o 

controla. Isso permite maior confiabilidade e 

reduz custos de testes e validação de novos 

modems comerciais que não garantem a mesma 

interface entre os fornecimentos. 

Os modems possuem antena interna, LED 

indicador de estado e dimensões compactas.  

 APLICAÇÕES: 

 Trabalha com a maioria dos chips SIM de 

operadoras do mercado; 

 Desbloqueado; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
5.0V pelo conector USB; 

 Dimensões: 
60,0 x 56,0 x 9,0 mm; 

 Interfaces: 
USB 2.0 full-speed(12 Mbps); 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Protocolos: 
Embedded TCP/IP stack, (incluindo 
TCP/IP,UDP,SMTP,ICMP e FTP); 

 Características: 
Slot para SIM Card; 

Quad-Band (850/900/1800/1900Mhz) 

LED de status; 

Antena on-board; 

Opção de antena externa com cabo u.FL; 

Suporta atualização de firmware; 

 COMPOSIÇÃO: 

 Módulo GSM. 

 COMPATÍVEL COM: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

Linux. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

MGS460 (I0143) 
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SUC100 
Conversor serial USB 

 

 DESCRIÇÃO: 

O SUC100 é um dispositivo que faz a 

transcodificação entre uma interface USB CDC e 

uma porta serial, ou seja, ele permite a conectar 

dispositivo USB que use o modo CDC a 

equipamentos que tenham uma porta serial 

RS232 como dispositivos embarcados por 

exemplo. O SUC100 aceita alimentações de 5 a 

15V em sua entrada no conector serial RJ12 e 

gera 4,5V no conector USB com capacidade de 

corrente de até 2A. 

Usado com o RC700, esse conjunto pode ser 

conectado a diversos POS de mercado dando-

lhes uma interface para cartões sem contato. 

 APLICAÇÕES: 

 POS; 

 Conexão de novos dispositivos à 

controladores antigos; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5V a 15VDC 

 Dimensões: 
44 x 26 x21 mm 

Cabo:200 mm 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Características adicionais: 
Alta corrente de saída (2A) 

Conector de entrada compatível com POS  

 COMPOSIÇÃO: 

 SUC100; 

 GARANTIA: 

 6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

SUC100-RJ12-ING (I0161); 
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TIL700 
Testador Individual de Inlays 

 

 DESCRIÇÃO: 

O Testador individual de Inlays, TIL700, é um 

equipamento desenvolvido para facilitar os testes 

funcionais de inlays. 

O TIL700 funciona emitindo um sinal sonoro e 

visual sempre que for detectado um dispositivo 

sem contato no inlay. Ele dispensa a utilização 

de outros periféricos ou controladores e funciona 

individualmente o que torna os testes mais 

rápidos e fáceis. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5Vdc 

 Dimensões: 
46,0 x 101,99 x 72,58 mm 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único; 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); ISO 
14443B (Crypto RF, Micropass) e Jewel 

 Características adicionais: 
Estabelecimento de canal seguro para troca de 
informações em modo criptografado; 

1 slot interno para cartão SAM ISO7816 (opcional); 

Suporta a atualização do firmware remota; 

Buzzer indicador 

 GARANTIA: 

 6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

TIL700 USB (I0103); 
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MRC700 
Mesa para testes de Inlays 

 

 

 APLICAÇÕES: 

Teste de Inlays; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5Vdc 

 Dimensões: 
510 x 347 x 70 mm (Modelo A) 

550 x 365 x 70 mm (Modelo B) 

 Cartões Suportados: 
ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

Jewel; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Atualização segura do Firmware; 

Número de série único para cada leitora; 

 Características adicionais: 
O programa mostra estatísticas no final do teste; 

A mesa indica visualmente o cartão que está com 
problema; 

Capacidade de teste de 4000 cartões por hora; 

Equipamento de fácil manutenção pois permite a 
substituição da maioria de seus componentes em 
campo o que reduz o tempo de parada; 

 COMPOSIÇÃO: 

 MRC700 

 Fonte 

 Cabo USB 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

MESA A (I0159); 

MESA B (I0160). 

 DESCRIÇÃO: 

O MRC700 é um equipamento para testar inlays 

de 24 antenas que gera indicações de estado e 

relatórios produtivos. 

O teste é feito de maneira automatizada e o 

operador necessita apenas inserir o inlay e 

baixar a tampa para que o teste se inicie. Ao final 

deste, o MRC700 indica através de LEDs os 

cartões aprovados e reprovados, além de fazê-lo 

no programa de gerenciamento. São gerados 

ainda relatórios de produção que podem ser 

facilmente importados no programa de 

gerenciamento da fábrica. 

O equipamento é fornecido sob medida para 

duas versões de inlay, 4 x 6 de passo 57mm 

(modelo A) e passo 60mm (modelo B). 
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CCV700AC 
Atuador de sistema de controle de acesso 

 

 DESCRIÇÃO: 

O CCV700A é um dispositivo autônomo 

integrante do sistema de controle de acesso. Ele 

permite o controle de uma fechadura com 

acionamento elétrico com base na mídia 

apresentada. O dispositivo dispõe de display 

LCD iluminado, teclado capacitivo e leitor NFC 

para cartões seguros e celulares. 

O dispositivo pode operar tanto no modo off-line 

quanto no on-line. No modo off-line o dispositivo 

tem memória interna para 1000 cadastros e no 

modo de validação on-line não há limite. 

A gerência do sistema é feita através de 

aplicação para dispositivos móveis com NFC 

que permite a cofiguração do controlador e a 

emissão de cartões para uso do sistema. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Controlador de acesso; 

 Suporte de parede  

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso e presença; 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
12V DC; 

 Dimensões: 
80 x 160 x 40mm; 

 Interfaces: 
Ethernet (rede) 

Wi-FI* 

GSM* 

*(através de módulo acessório) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

Suporte a SAM. 

 Frequência de operação e protocolos: 
13.56MHz - ISO 14443 A+B, FELICA (smart card sem 
contato). 

 Corrente de chaveamento: 
1,5A com monitoramento da comutação 

 Modos de identificação: 
Cartão seguro Cipurse 

Celular NFC compatível 

 Características adicionais: 
Display gráfico retroiluminado; 

Teclado capacitivo de alta durabilidade 

Pronto para utilização de NFC stickers como tags, 
adesivos, chaveiros desta tecnologia. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

Controle de Acesso: CCV700 AC (I0086); 

 ACESSÓRIOS: 

 Kit WI-FI (P0955); 

 Kit 4G (P0956) 

 

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=54
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Placas processadoras 
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CAT200 / SLM-CPU 
Módulo de processamento Android com interfaces USB e rede 

 

 DESCRIÇÃO: 

O CAT200 é um dispositivo dual processado com 

um processador para o sistema Android ou Linux 

e outro processador para operações de 

segurança. Assim, ele alia a flexibilidade da 

programação para Android à segurança de um 

módulo dedicado que faz as operações seguras 

sobre módulos SAM. 

Como características principais, tem-se o 

processador de dois núcleos, 1GB de memória 

RAM, 8GB de espaço interno. O módulo seguro 

tem suporte para 4 módulos SAM. 

Esse equipamento provê duas saídas USB para 

conexão direta do RCD732 ou RC700-IP além de 

duas outras interfaces USB padrão e uma porta 

de rede ethernet. 

O produto pode ser complementado com 

acessórios opcionais como display de LCD 

monocromático USB (ULC100 - Display LCD 

com interface USB) ou interface de entrada e 

saída opticamente isoladas (UIO100 - Interface 

de contato seco USB). 

Com esses recursos, o CAT200 se torna solução 

para várias aplicações que demandem a 

velocidade e facilidade da programação de alto 

nível com a segurança de uma solução 

embarcada. 

 

 APLICAÇÕES: 

 Registro eletrônico de ponto; 

 Bilhetagem; 

 Coleta e processamento de dados; 

 Controle de acesso. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5V; 

 Dimensões:  
90x90x30mm; 

 Interfaces: 
4 Portas USB; 

1 Saída Ethernet; 

1 Interface display HDMI 

 Características adicionais: 
Processador dual core 1,6GHz 

1 GB de RAM 

8GB de armazenamento flash  

4 soquetes de SAM  

 Itens opcionais: 
Memória de backup FeRAM 

Slot para micro SD card (até 32GB) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CAT200 (P1010) 
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ULC100 
Display LCD com interface USB 

 

 DESCRIÇÃO: 

O ULC100 é um dispositivo composto de um display LCD 

monocromático e uma interface USB que permite a 

exibição de mensagens personalizadas através de 

programação de alto nível sem a necessidade de se 

aprofundar nos mecanismos de controle de um display. 

Isso permite que aplicações que façam uso de porta serial 

em sistemas como Windows, Android e Linux comandem 

o display de maneira simples. 

O modelo padrão conta com um display de 16 colunas por 

2 linhas com caracteres de 4,89,7mm e backlight azul. 

Sua área ativa total é de 20x94,8mm e o módulo conta 

com 4 parafusos espaçados de 115 x 37mm para fácil 

fixação. 

 

 APLICAÇÕES: 

 Automação comercial 

 Interface com usuário 

 Bilhetagem. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5V; 

 Dimensões:  
124x54mm; 

 Interfaces: 
USB mini; 

1 Portas Seriais TTL,  

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 Características adicionais: 
O produto pode ser adaptado a outros tipos 
de display. 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

ULC100 (I0219) 
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UIO100 
Interface de contato seco USB 

 DESCRIÇÃO: 

O UIO100 é um dispositivo USB que permite sistemas de 

alto nível controlar duas saídas e duas entradas de 

contato seco opticamente isoladas. Seu controle é feito 

através de comandos padrão de interface serial e não 

exigindo, na maioria dos casos, ajustes no sistema 

operacional. 

A conexão física com o host é feita através de um 

conector micro-USB padrão e as interfaces têm bornes 

para prender os cabos diretamente. 

 

 

 APLICAÇÕES: 

 Automação comercial 

 Bilhetagem. 

 Controle de acesso 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
5V; 

 Dimensões:  
17x27x50mm; 

 Interfaces: 
USB micro; 

2 saídas de contato seco não polarizadas 
com tensão máximas de 60V, corrente 
máxima de 100mA e resistência de 50 ohms 

2 entradas polarizadas que operam de 3 a 
12V 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

UIO100 (I0220) 
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CPU900 
Módulo de processamento 

 DESCRIÇÃO: 

O CPU905 é um módulo de processamento que 

inclui os componentes essenciais para a criação 

de equipamentos de alto desempenho. 

O módulo é construído com um processador 

Cortex A5 de 536MHz (850DMIPS) e um banco 

de 128MBytes de memória DDR2, possui uma 

grande variedade de interfaces de comunicação, 

relógio de tempo real e formato SO-DIMM 200 

que simplifica sua integração. 

Estão disponíveis para esse módulo um pacote 

de software baseado na plataforma Linux que 

permite o rápido desenvolvimento de aplicações 

e grande compatibilidade de dispositivos. 

O conjunto módulo e software se integram e 

caracterizam um produto destinado ao rápido 

desenvolvimento de projetos, pois todas as 

questões de baixo nível já estão tradadas 

deixando ao desenvolvedor a tarefa de 

personalizar o uso das interfaces de acordo com 

a aplicação. 

 

 APLICAÇÕES: 

 Registro eletrônico de ponto; 

 Bilhetagem; 

 Coleta e processamento de dados; 

 Controle de acesso. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação:  
3V; 

 Dimensões:  
68x35mm; 

 Interfaces: 
3 Portas USB; 

7 Portas Seriais TTL, 3V (sendo 2 convertíveis em 
ISO7816 - smartcard); 

1 Saída Ethernet RMII; 

2 Conexões para SD Card 

1 Interface display 

2 interfaces SPI 

1 interface I²C 

 Memória: 
DDR2 128MB; 

Serial flash on-board (opcional) 

 Temperatura de Operação: 
0 a 70°C; 

 Proteção: 
Número de série único; 

 Características adicionais: 
Soquete SO-DIMM 

Relógio de tempo Real 

Pacote baseado na plataforma Linux 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

CPU905 (I0154) 
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Rastreadores 
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XSP700 
Rastreador Automotivo 

 

 DESCRIÇÃO: 

O XSP700 é um rastreador automotivo que utiliza 

tecnologia GSM/GPRS para comunicação e GPS 

para localização. Além das funções básicas de 

localização e rastreio, tem como opcionais: 

funções de alarme (sirene, botão de pânico, etc.), 

coleta de dados do veículo (RPM, velocidade, 

aceleração, etc.), atuadores externos (trava de 

baú, trava de quinta roda, corte de combustível, 

etc.). 

 APLICAÇÕES: 

 Coleta de dados para rastreio de veículos; 

 Coleta de dados para obtenção do perfil de 

direção do motorista; 

 Localizador de veículos; 

 COMPOSIÇÃO: 

 Rastreador automotivo; 

 Cabo de alimentação; 

 Cabo de comunicação; 

 Apenas no SDK 

 Fonte 12V; 

 CD com drivers e programa 

exemplo; 

 Cabo conversor USB; 

 Manuais impressos. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Alimentação: 
9~35V / 500mA; 

 Dimensões: 
124,0 x 106,0 x 38,0mm; 

 Temperatura de Operação: 
0 a 60°C; 

 Interfaces: 
5 saídas digitais de dreno aberto; 

5 entradas digitais; 

  Comunicação: 
GSM/GPRS: Modem Quad Band com Dual SIM; 

GPS: Módulo de 50 canais; 

Wi-Fi: Módulo compatível com 802.11b/g (Opcional); 

 Características adicionais: 
Acelerômetro: ±2g, ±4g, ±8g com sensibilidade 
ajustável; 

No-Break: Bateria interna com autonomia de 50 horas 
em stand by ou 5 horas em uso; 

Todos os módulos podem ter a antena montada interna 
ou externamente; 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

XSP700 MOTOROLA (I0063) 

XSP700 TELIT (I0060) 

XSP700 Wi-Fi (I0064) 

XSP700 TELIT-SDK (I0124) 

 

 

  

http://loja.planeta.inf.br/index.php?route=product/product&path=71&product_id=69
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Software e Aplicativos 
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RSC 
Remote Secure Control 

 DESCRIÇÃO: 

A RSC é uma solução para controle remoto de 

nossos equipamentos seja diretamente ou via 

equipamentos de terceiros como, por exemplo, 

um POS de mercado com uma leitora Planeta. 

Essa solução é empregada para recarga remota 

segura de cartões de aplicações de transporte 

público, podendo ser estendida para diferentes 

projetos, tais como cartões fidelidade, de planos 

de saúde, de crédito entre outros. 

Nessa solução o RSC Server controla o 

equipamento remoto (ERS) utilizando um canal 

seguro (biblioteca RSC client) e executa toda a 

lógica necessária para efetivação da operação 

desejada. No caso que o ERS não tenha 

conectividade IP, é feita a customização da 

nossa biblioteca para o equipamento de terceiros 

que tenham conectividade. 

 APLICAÇÕES: 

 Controle remoto de equipamentos; 

 Aplicações de recarga de créditos de 

cartões, como transporte público, fidelidade, 

entre outros. 

 COMPOSIÇÃO: 

 Equipamento remoto seguro (ERS); 

 Biblioteca RSC client; 

 Biblioteca RSC Third Part client; 

 Front End Processor (FEP); 

 Aplicação RSC Server; 

 HSM Server (PIC Array). 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV700; 

 XSR760; 

 COMPATÍVEL DE S.O.: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 LINUX.LICENÇA: 

 Por Equipamento (Número de Série) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 RSC (I0139) 
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RSU 
Remote Secure Update 

 DESCRIÇÃO: 

A RSU é a solução para atualização remota de 

software de nossos equipamentos seja 

diretamente ou via equipamentos de terceiros 

como, por exemplo, um POS de mercado com 

uma leitora Planeta.  

Nessa solução o Software Version Server 

controla a versão corrente por equipamento ou 

por grupo de equipamentos, o que possibilita 

colocar versões de debug em terminais 

específicos e fazer lançamento controlado de 

novas versões. O Server se comunica com o 

equipamento via canal seguro (biblioteca RSU 

client) e executa toda a lógica necessária para a 

troca de software. No caso que o equipamento 

não tenha conectividade IP, é feita a 

customização da nossa biblioteca para o 

equipamento de terceiros que tenham 

conectividade. 

 APLICAÇÕES: 

 Atualização remota de software (firmware). 

 COMPOSIÇÃO: 

 Biblioteca PI_RSU client; 

 Biblioteca RSU Third Part client; 

 Aplicação Software Version Server. 

 REQUER: 

 Apache 2.X ou Superior; 

 PHP 5.4 ou superior. 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV600. 

 LICENÇA: 

 Por Equipamento (Número de Série) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 RSU (I0138) 
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CPR100 
Sistema de personalização de cartões 

 DESCRIÇÃO: 

O sistema de personalização de cartões da 

Planeta é uma solução para personalização 

elétrica e gráfica de cartões de diferentes 

tecnologias que permite realizar de forma 

ágil e flexível tarefas como: 

 Impressão de número de série em 

diversos formatos usando um layout 

configurável 

 Gravação de setores de cartões 

ISO14443 a partir de um arquivo de 

entrada 

 Troca de chaves e modos de acesso 

para cartões ISO14443 

 Captura e tratamento de informações de 

cartões em lotes.O que permite gerar 

um arquivo listando os números de série 

em diferentes formatos dos cartões de 

um lote. 

 Separação de cartões com problemas 

dos bons e geração de relatório. 

A realização dessas tarefas é feita com o uso 

de impressoras de cartão e do tracionador 

LM700. São aceitos cartões de 125Khz e 

compatíveis com o padrão ISO14443, sendo 

que as operações realizáveis são 

dependentes da tecnologia de cartão 

empregada. 

 APLICAÇÕES: 

 Personalização de cartões 

 Levantamento de inventário de cartões 

 Controle de acesso 

 Verificação de produção 

 COMPOSIÇÃO: 

 Software aplicativo 

 CARTÕES SUPORTADOS: 

 ISO 14443A (Mifare: Classic, Desfire, Ultralight); 

 ISO 14443B (Crypto RF, Micropass); 

 Jewel; 

 Cartões de 125KHz padrão IDEX 

 COMPATIBILIDADE: 

 Windows XP ou superior 

 Impressora Evolis Dualis 

 LM700 

 LICENÇA: 

 Por instalação 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 CPR100 
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CAC100 
Controle de acesso via celular 

 DESCRIÇÃO: 

O sistema de controle de acesso via celular é uma 

plataforma que usa a tecnologia NFC para promover a 

integração do celular a sistemas de controle de acesso 

existentes de maneira segura. 

O sistema permite que o usuário que terá seu acesso 

controlado instale uma aplicação em seu telefone com 

NFC e a valide através de um código único gerado 

pelo órgão controlador das políticas de acesso. A partir 

deste momento, esse usuário irá apresentar seu 

telefone para as leitoras compatíveis que farão a 

validação do celular e transmitirão a informação de 

acesso para o controlador já existente. O processo que 

se segue é igual ao processo usado com cartões 

fazendo com que o sistema seja facilmente adaptável 

aos métodos de controle de acesso existentes. 

Como principais vantagens desse sistema, tem-se: 

 Menor custo de implantação, pois se dispensa a 

compra e personalização de cartões. 

 Maior segurança: a comunicação entre a leitora e 

o celular é feita usando algoritmos de segurança 

que não estão presentes nos cartões 

 Compatibilidade: A leitora emula em sua saída 

diversos padrões de mercado permitindo o uso 

muitas vezes simultâneo com os dispositivos 

originalmente instalados 

 Expansão e integração: O sistema permite que 

mais serviços sejam adicionados ao celular e 

também permite a incorporação a aplicativos já 

existentes. 

 

 APLICAÇÕES: 

 Controle de acesso 

 Hotelaria 

 Controle de presença 

 COMPATIBILIDADE: 

 Dispositivos Android com suporte a 

NFC 

 LICENÇA: 

 Por instalação usuário 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 CAC100 
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VM Manager 
VM Manager 

 DESCRIÇÃO: 

O VM Manager é um software que se integra aos 

sistemas online e offline desenvolvido para 

configurar e gerenciar os equipamentos contidos 

em máquinas de vendas automáticas. 

É possível definir o tipo de pagamento, protocolo 

de comunicação com a máquina, tabelas de 

produtos com preços variados, listas de créditos 

(disponíveis para cartões proprietário), entre 

outras funções disponíveis. 

Com a coleta dos dados, é possível realizar a 

emissão de relatórios para fechamento, contendo 

dados das vendas como valores, horário da 

transação, usuário, equipamento, produto, e 

movimentações diversas. 

O VM Manager trabalha com os seguintes 

módulos de vendas (habilitados através de 

licenças): 

 On-line; 

 Off-line; 

 POS; 

 Telemetria. 

Os módulos de venda são personalizados, 

podendo ser habilitados de acordo com a 

necessidade do cliente. 

Veja mais detalhes no "Cap. Módulos de Venda 

para Vending Machines". 

 COMPOSIÇÃO: 

 Software VM MANAGER; 

 Cartão de Configuração; 

 Cartão de Coleta; 

 Cartão de Troca de Programa; 

 Leitor Smart Card CCD203 (Opcional); 

 Licença; 

 Manual. 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV700; 

 CCV600; 

 CER100; 

 COMPATIBILIDADE DE S.O.: 

Windows XP, Vista, 7, 8 e 10; 

 LICENÇA: 

 Por Licença (Módulo de Vendas) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 VM-MANAGER (I0142) 
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Sistema para Vending 
Machines 
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Sistema integrado de vending machine 
Visão geral 

 

 DESCRIÇÃO: 

O sistema integrado de vending machine é um 

conjunto de elementos de hardware e software 

que englobam as necessidades pagamento e 

monitoração do mercado de vending machine 

(VM) de ponta a ponta. Sua flexibilidade permite 

atender grandes e pequenas instalações. 

 COMPONENTES 

Em seu aspecto amplo, o sistema tem uma 

arquitetura de servidores de pagamento e de 

registro de eventos na nuvem com funções de 

sigilo e segurança, leitores conectados nas VMs, 

sites de monitoramento e aplicativos para celular 

de venda e abastecimento. 

Os servidores de pagamento e registro operam 

num ambiente de datacenter e têm suas 

operações individualizadas por cliente para se ter 

a segurança de todos os registros. Nesse 

componente se tem os cadastros dos usuários, 

registro dos eventos de venda e dos eventos 

gerais da máquina proporcionando a telemetria 

das mesmas. A administração destes dados é 

realizada através de um aplicativo para PC 

(VMManager) e também se pode fazer parte da 

gerência e monitoração através de site 

(VMWeb). 

 

Leitores de VM: Correspondem ao CCV760 e 

CCV700 que são equipamentos que se fixam na 

abertura padrão da VM e realizam as operações 

de venda, comunicação, coleta de dados e 

recargas de crédito. O CCV760 é destinado as 

máquinas maiores e oferece as interfaces MDB, 

pulsado (paralelo) e executive; conta também 

com interface DEX para telemetria e interface de 

rede para comunicação. 

O CCV700 é um leitor que se encaixa na furação 

dos moedeiros sem troco das máquinas 

compactas, provê interfaces pulsada, MDB 

(através de adaptador) e conta com conexão de 

rede para operação online. Ambos os leitores 

permitem a operação local (offline) e online, 

possuem display gráfico, teclado capacitivo, 

capacidade de trabalhar com cartões com e sem 

contato além de permitirem o uso de 

adaptadores para englobar cartões e dispositivos 

de outras tecnologias como cartões de 

proximidade e sistemas de código de barras. 

Através do celular, é possível realizar compras 

nas VMs usando o sistema online e pode-se usar 

também Paypal®. Para o administrador das 

máquinas, há o aplicativo de reabastecimento 

que permite ver o consumo e estoque de cada 

máquina e informar os dados de recarga. 

Operação: O sistema pode operar tanto no modo 

offline quanto no online, em ambos os casos, a 

gerência dos equipamentos é feita pelo 

VMManager e as políticas de preços, recargas e 

usuários são comuns. Também é possível usar 

estações autônomas de recarga para que o 

próprio usuário use dinheiro ou cartão para 

carregar créditos e usar nas máquinas. Quando 

offline, o sistema realiza os pagamentos de 

forma segura dentro dos leitores e a carga de 

informações como tabelas de preço, 

configurações e registros dos eventos é feita 

através de cartões sem a necessidade de se 

abrir as máquinas. Quando on-line, a troca de 

informações e pagamentos é feita através de um 

servidor central e se tem a vantagem adicional 
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de permitir inúmeros métodos de identificação na 

máquina, como outros tipos de cartão, celular, 

entrada manual, etc. 

 BENEFÍCIOS: 

 Autocadastro: Acelera a implantação do 

sistema 

 Coleta de dados online e offline 

 VMManager: Interface única para 

gerenciamento de sistemas online e offline 

 Flexibilidade: Separação de usuários em 35 

grupos, com tabelas de preço e limites 

personalizados 

 Recarga: Configuração avançadas de 

recarga de cartão 

 Telemetria: Monitoramento de vendas e 

estoque  

 Multicliente: Um operador pode atender 

vários clientes 

 Interface Web para departamento de recurso 

humanos 

 Migração de sistemas facilitada 

 Controle de falhas e anomalias 

 Segurança e privacidade 

 Terminais de autoatendimento (estações de 

recarga) 
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Sistema integrado de vending machine 
Componentes 

 CCV760 

Interface para vending 

machine com tamanho 

compatível com o aceitador 

de notas. Tem interfaces 

MDB, Executive, pulsada 

(paralelo), DEX (telemetria), 

rede e para conexão de leitor 

externo. 

Opera nos sistemas online e offline, aceita 

cartões com e sem contato, tem display 

gráfico personalizável, teclado capacitivo de 

alta durabilidade e é de fácil instalação. 

 CCV700 

Interface para vending 

machine com tamanho 

compatível com máquinas 

compactas. Tem interfaces 

MDB, pulsada (paralelo) e 

rede. 

Opera nos sistemas online e offline, aceita 

cartões com e sem contato, tem display 

gráfico personalizável, teclado capacitivo de 

alta durabilidade e é instalado no lugar dos 

moedeiros sem troco. 

 ESTAÇÃO DE RECARGA 

 

Permite ao usuário carregar créditos nos 

sistemas online e offline usando dinheiro, 

cartões de banco ou moedas. Possui 

gabinete em aço e gera registro de todas as 

transações incluindo totalizadores por tipo de 

pagamento. 

 VMMANAGER 

 

Concentra as configurações de leitor e usuários dos 

sistemas online e offline. Gerenciando grupos, 

políticas de recarga e clientes. 

 VMWEB 

Plataforma para acompanhamento do sistema online 

e gerenciamento de usuários e créditos voltada ao 

setor de recursos humanos para operação de vending 

machines em ambientes corporativos. 

 TELEMETRIA 

O sistema de telemetria consolida as informações de 

venda e de operação da VM permitindo um 

gerenciamento mais eficiente dos abastecimentos, 

manutenção e levantamento do perfil de consumo. 

Dentre os benefícios que se pode obter dessa 

solução, pode-se destacar: 

 Relatório das falhas da máquina; 

 Informação da distribuição do consumo da 

máquina por produto em horário; 

 Geração de gráficos de consumo por máquina ou 

grupo de máquinas; 

 Geração de alertas em tempo real de ausência 

de vendas e falta produtos 

 Otimização do número de visitas técnicas e de 

abastecimento 

 Possibilidade de diagnóstico remoto da máquina; 

 Monitoração do estoque da máquina por produto; 
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SPP (PinPad) 
Sistema de pagamento via PinPad 

 DESCRIÇÃO: 

O sistema de pagamento via PinPad é um 

conjunto de equipamentos que dá ao CCV760 

e ao MDB700 a capacidade de aceitar cartões 

de débito, crédito e refeição de várias 

bandeiras. Essa característica permite 

abranger um maior público consumidor das 

máquinas venda automática, pois acrescenta 

um novo meio de pagamento amplamente 

difundido. Além disso, diminuir a quantidade 

de dinheiro em espécie armazenado e 

transportado na Vending Machine. 

Esse sistema funciona no modo de 

autoatendimento permitindo que o 

consumidor faça sua transação de forma 

simples, segura e rápida. 

A solução é composta de um equipamento de 

interface com o usuário, o PinPad e um 

equipamento de processamento e 

comunicação, o VMX100. Também estão 

disponíveis dispositivos para conexão às 

redes Wi-Fi e 4G, o que amplia os sites 

possíveis de instalação das máquinas. 

O conjunto pode ser conectado ao CCV760 

agregando o sistema de pagamento através 

cartões com bandeira aos já existentes no 

CCV760 ou pode ser ligado diretamente ao 

MDB700 para se ter apenas o primeiro 

sistema de pagamento. 

 APLICAÇÕES: 

 Vending machines 

 Estações de recarga 

 Pontos de autoatendimento 

 ESPECIFICAÇÕES: 

 Tensão de operação: 9 a 36V 

 Saída para PinPad: USB 

 Interface de rede: Ethernet 

 Dimensões: 100x45x81mm 

 COMPOSIÇÃO: 

 VMX100 

 Cabos de interligação 

 Suporte metálico do pinpad 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760 (I0130) 

 MDB700 (I0171) 

 GARANTIA: 

6 meses 

 CÓDIGO COMERCIAL 

Kit Pinpad - Ingenico iPP320 com SW de TEF da 

Software Express protocolo DAA (P0873); 

 ACESSÓRIOS: 

 Kit WI-FI (P0955); 

 Kit 4G (P0956) 

 PIN PADS HOMOLOGADOS: 

 IPP320 da Ingenico 

 PPC910 da Gertec 

 PPC920 da Gertec 
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Módulos de Software para 
Vending Machine 
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POS 
Módulo “Point of Sale” 

 DESCRIÇÃO: 

O aplicativo POS (Point of Sale) permite que 

uma máquina de venda automática opere 

com Cartões de débito e Visa Vale. A 

realização das vendas é feita a partir da 

confirmação do débito realizado no 

equipamento de cartão (POS) e é registrada 

nos terminal de vending machine para fins de 

controle e emissão relatório. 

Toda a segurança da operação é gerida pelo 

POS homologado pela administradora do 

cartão, enquanto que a gerência da liberação 

do produto realizada pelo terminal de 

vending machine. 

 

 COMPOSIÇÃO: 

 Licença “Módulo POS”; 

 Manual. 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV600; 

 CER100; 

 MCS760; 

 LICENÇA: 

 Por Equipamento (Número de Série) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 POS (I0136) 
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ONLINE 
Módulo Online 

 DESCRIÇÃO: 

O Sistema de pagamento online é um 

ecossistema de pagamento e gerência de 

vending machines que usa uma estrutura de 

cliente e servidor e é composto de: 

Servidor de créditos que juntamente com sua 

base de dados, é executado em um datacenter e 

gerencia o saldo dos diversos usuários do 

sistema. 

Terminal PC no qual é executado o software de 

gerenciamento (VM Manager), que é a interface 

para todo o sistema. 

Terminais de venda instalados nas vending 

machines, são a interface do usuário com o 

sistema de pagamento e também são as 

estações de recarga que permitem a inserção de 

crédito no sistema pelo próprio usuário. 

VM Web que é a interface de gerenciamento de 

funcionários e créditos voltada aos profissionais 

de recursos humanos. 

 

Nesse ecossistema, todos os componentes se 

comunicam através da Internet e compartilham a 

mesma base de dados no datacenter, assim os 

créditos de cada usuário ficam armazenados 

nessa base de dados tanto como as 

configurações de cada leitor.  

Instalação 

A instalação no datacenter é feita de forma que o 

operador tenha controle total e sobre seus dados 

e sigilo sobre os mesmos pois cada operador 

tem seu banco de dados alocado em um 

servidor único. Através do VM Manager, é feita a 

configuração do sistema. Nessa etapa os dados 

das instalações anteriores existentes são 

migrados ou a etapa de cadastro e configuração 

de leitores se inicia. 

O cadastro de funcionários é feita de forma 

simples e ágil com o uso da função 

Autocadastro: O VM Manager recebe uma lista 

contendo um identificador configurável que pode 

ser, por exemplo, o número da matrícula, do 

CPF ou do PIS, os dados básicos de cada 

colaborador e o grupo ao qual ele pertence. 

Todo o resto da configuração de cada usuário é 

feita pelo próprio uma única vez em qualquer 

terminal de venda online. Através deste método, 

o processo de cadastros de usuário se resume à 

importação de um arquivo texto com os dados 

básicos. 

Do ponto de vista do usuário, o autocadastro é 

uma etapa simples e única que solicita o 

identificador configurado pelo RH, depois o 

método ou dispositivo que será usado para 

identificação, como o crachá por exemplo, e por 

fim, solicita o cadastro da senha. 

O cadastro dos leitores é feito pelo por seu 

número de série eletrônico e durante esse 

processo são definidas além dos parâmetros da 

Vending Machine, as configurações de conexão 

à rede necessárias para o sistema funcionar. 

Uma vez que esses dados estejam definidos, as 

futuras configurações são enviadas pela rede e 

aplicadas remotamente aos leitores. 

Uso 

Configurados o servidor, os leitores e terminado 

o autocadastro, o sistema já está apto a operar. 

Nesta modalidade as vendas são realizadas em 

VM 
Manager 

VM Web 

Servidor de 
créditos + 
base de 
dados 

Terminais 
de venda 
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quatro passos: 

1. O usuário apresenta seu método de 

identificação, por exemplo seu cartão 

2. Seu saldo é exibido 

3. O usuário digita sua senha  

4. O usuário escolhe o produto desejado na 

Vending Machine. 

Do ponto de vista do administrador das Vending 

machines, a interface com o ecossistema é o VM 

Manager e, a partir dele, poder-se extrair uma 

série de relatórios administrativos bem como 

alterar configurações dos leitores em tempo real. 

Para o RH da empresa o sistema é operado 

através do VM Web, uma interface acessada 

através de um navegador de Internet que 

permite o gerenciamento dos usuários do 

sistemas bem como o acompanhamento de seus 

gastos e créditos. 

Do ponto de vista do ecossistema, o sistema 

ONLINE é uma ferramenta que integra todas as 

etapas do processo de venda automática, 

gerenciamento de preços e de usuários e 

também das vending machines promovendo 

uma administração centralizada e reduzindo o 

custo de implantação e gerenciamento de 

instalações. 

 DESTAQUES 

 Multicliente – Permite que cada operador 

controle múltiplos clientes 

 Autocadastro – O próprio usuário faz seu 

cadastro com base em uma regra definida 

pelo setor de recursos humanos (RH) 

reduzindo os custos de implantação. 

 Autorrecarga – O sistema credita 

automaticamente um valor na conta do 

usuário com base das definições do setor 

de RH. 

 Múltiplas formas de identificação – O 

sistema online minimiza os custos de 

instalação permitindo o usuário use meios já 

existentes para sua identificação como por 

exemplo, crachá da empresa, cartão de vale 

transporte, cartão Sodexo, cartão inteligente 

com e sem contato e digitação do código de 

identificação. 

 Coleta Online –Os dados de operação das 

máquinas são coletados através da rede de 

dados reduzindo os custos de operação 

 Coleta Offline – Os dados de operação são 

coletados através do cartão de coleta 

permitindo que se obtenha os dados das 

máquinas no monento em que a rede de 

dados não estiver disponível 

 Estações de recarga – O sistema suporta o 

uso de estações de recarga autônomas que 

permitem que os próprios usuários 

adicionem créditos à sua conta através de 

diferentes meios de pagamento como 

dinheiro, moedas, cartões bancários e 

cartão Sodexo. Maiores informações estão 

disponíveis no folder CER100. 

 VM Web – Interface web que permite ao 

setor de RH fazer a gestão dos usuários e 

seus gastos. O VM Web permite 

acompanhar e gerenciar as carteiras dos 

usuários além de cadastrar e excluir 

individualmente novos colaboradores. Por 

ser web, dispensa a instalação de softwares 

especiais e permite acesso em qualquer 

lugar com uma conexão à Internet. 

 Segurança – Todos os dados trocados 

entre o servidor e os terminais são cifrados 

e o aplicativo servidor com a base de dados 

é executado a partir de um datacenter que 

provê desempenho, proteção física, 

disponibilidade e escalabilidade ao sistema. 

 Migração e compatibilidade – A migração 

a partir dos sistemas offline é simples e 

direta, já que ambos os sistemas 

compartilham a mesma estrutura de base 

de dados e o mesmo programa de 

administração, o VM Manager. Assim, todo 

conhecimento aplicado nos sistemas offline 

será aplicado também no online. 

 Sistema híbrido – Em instalações de 

grande volume de operações, o sistema 

pode operar de maneira híbrida, ou seja, os 

usuários trabalham no modo offline com 

cartões dedicados para isso e com todas as 

vantagens das políticasde recarga 
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automática e os registros de vendas e 

eventos são capturados de maneira on-line. 

 Controle de falhas – Todas as operações 

em todos os braços do sistema são 

registradas e identificadas, permitindo que 

situações fora de padrão sejam rastreáveis. 

 Interface de leitura adicionais – O leitor 

CCV760 permite a integração de outros 

tipos de leitor para mídias como código de 

barras, cartões magnéticos e de 

proximidade. O uso dessas interfaces torna 

o equipamento flexível para a utilização de 

crachás de identificação de colaborador da 

maioria das empresas. 

 REQUISITOS 

O sistema online necessita dos seguintes 

componentes: 

 Datacenter – Conta com um provedor onde 

será instalado o sistema online. 

 Conexão com a Internet – Os 

equipamentos terminais precisam ter 

conexão com Internet de modo a acessarem 

o datacenter. São suportados: WI-FI, 

ethernet ou GPRS. 

 Equipamentos terminais – São os 

terminais de venda que fazem a interface 

entre o usuário, a Vending Machine e o 

sistema online. São compatíveis os 

equipamentos listados em compatibilidade. 

 Terminal Windows com acesso à Internet 

– É o computador no qual será instalado o 

VM Manager 

 COMPOSIÇÃO: 

 Licença “Módulo ON-LINE”; 

 Manual de uso 

 Manual de configuração 

 Manual do VM Web 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV700; 

 CER100; 

 LICENÇA: 

Por Equipamento (Número de Série) 

(mensalidade) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 ON-LINE (I0137) 
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ONLINE 
Módulo VM Web 

 DESCRIÇÃO: 

O sistema VM Web é uma interface 

complementar do sistema VM Online, feita para 

uso dos profissionais da área de recursos 

humanos. 

O VM Web é utilizado para gerar relatórios de 

consumo dos funcionários, análise das 

operações que são executadas pelos leitores 

nas Vending Machines, cadastrar e alterar 

usuários, acrescentar ou remover saldos em 

tempo real. 

 ACESSO AO SISTEMA 

O acesso ao sistema VM Web é realizado por 

meio dos browsers: Firefox ou Google Chrome, 

através de um link que a Planeta disponibiliza 

de forma individual a cada cliente, o padrão 

para criação do link geralmente é o (nome da 

empresa). planeta.inf.br/admin 

Cada cliente tem seu próprio domínio 

permitindo que somente as pessoas 

autorizadas pela empresa tenham acesso aos 

dados dos colaboradores. 

O acesso é realizado através do cadastro de 

um login e senha realizado no VM On-line por 

meio do sub-menu Usuários. 

 COMPATIBILIDADE 

 CCV700; 

 CCV760;  

 CER100; 

 COMPOSIÇÃO  

 Licença do modulo Online; 

 Manual de instalação; 

 Manual operacional VM Online; 

 Manual operacional VM Web; 

 FUNCIONALIDADE 

Cadastro de novo usuário/Alterar usuário 

existente: Através do sistema Web é possível 

alterar ou acrescentar novos usuários, excluir 

quem já não faz mais parte do grupo, consultar e 

alterar os saldos e reenviar a senha caso o mesmo 

esqueça ou perca. 

Acrescentar ou remover saldo de usuário: O 

sistema permite que você insira novo saldo, ajuste 

o saldo já existente para um valor superior ou 

inferior ao que estava gravado em tempo real.  

Relatório de consumo por cartão: O relatório 

permite análise do valor que cada usuário 

consumiu no período desejado, permite ainda 

levantar as informações de forma sumarizada ou 

detalhada. 

Sumarizado: Este relatório exibe o valor 

consolidado consumido pelo usuário, relacionando 

seu número de cadastro e nome. 

Detalhado: Este relatório exibe de maneira 

detalhada os itens consumidos nas vending 

machines por um determinado usuário. São 

reportados: data e hora, tipo de operação 

realizada (venda, consulta de saldo, etc), 

identificação da máquina, identificação e descrição 

do produto, valor da transação, grupo ao qual 

pertence o usuário e tipo de pagamento. Ao final é 

informado o valor total consumido pelo usuário. 

Exportação de Dados: A opção de exportar 

dados gera uma planilha formato .csv que permite 

analisar diversas informações sobre o uso dos 

leitores, cartões e colaboradores como por 

exemplo: data e hora que o leitor foi utilizado, tipo 

de operação, saldo inicial do cartão, valor 

consumido pelo usuário, nome do usuário, 

matricula, nome do produto, posição do produto na 

Vending Machine, sequência das transações, 

entre outras opções. 
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OFFLINE 
Módulo Offline 

 DESCRIÇÃO: 

O Sistema de pagamento offline é um 

ecossistema de pagamento e gerência de 

vending machines que usa uma estrutura de 

pagamentos seguros distribuídos que é 

composto de: 

Terminal PC no qual é executado o software de 

gerenciamento (VM Manager), que é a interface 

para todo o sistema. 

Terminais de venda instalados nas vending 

machines, são a interface do usuário com o 

sistema de pagamento e também são as 

estações de recarga que permitem a inserção de 

crédito no sistema pelo próprio usuário. 

Nesse ecossistema, todos os componentes se 

comunicam através de cartões e compartilham a 

mesma base de dados, de modo que os dados 

de cada usuário ficam armazenados nessa base 

assim como as configurações de cada leitor.  

Instalação 

A instalação pode ser realizado tanto em um 

datacenter como num servidor local e é feita de 

forma que o operador tenha controle total e 

sobre seus dados e sigilo sobre os mesmos 

pois cada operador tem seu banco de dados 

alocado em um servidor único. Através do VM 

Manager, é feita a configuração do sistema. 

Nessa etapa os dados das instalações anteriores 

existentes são migrados ou a etapa de cadastro 

e configuração de leitores se inicia. 

O cadastro dos leitores é feito pelo seu número 

de série eletrônico e, durante esse processo, são 

definidas além dos parâmetros da Vending 

Machine, as configurações de conexão à rede 

quando se deseja fazer a coleta online. Uma vez 

que esses dados estejam definidos, o sistema 

gera um cartão que quando inserido nos leitores 

os configura automaticamente. 

Uso 

Configurados o servidor, os leitores e com os 

usuários em posse dos cartões, o sistema já está 

apto a operar. Nesta modalidade as vendas são 

realizadas em quatro passos: 

1. O usuário apresenta seu cartão 

2. Seu saldo é exibido 

3. O usuário digita sua senha (quando 

configurado desta maneira) 

4. O usuário escolhe o produto desejado na 

Vending Machine. 

Do ponto de vista do administrador das Vending 

machines, a interface com o ecossistema é o VM 

Manager e, a partir dele, poder-se extrair uma 

série de relatórios administrativos bem como 

alterar configurações dos leitores e regras de 

negócio. 

Para o RH da empresa o sistema gerar uma 

série de relatórios que podem ser importados no 

sistema de gestão da empresa de modo a 

acompanhar os gastos. 

Do ponto de vista do ecossistema, o sistema 

OFFLINE é uma ferramenta que integra todas as 

etapas do processo de venda automática, 

gerenciando usuários e vending machines 

promovendo uma administração centralizada e 

reduzindo o custo de implantação e controle de 

instalações. 

 DESTAQUES 

 Disponibilidade – O leitor não necessita de 

nenhuma conexão externa para operar o 

que o torna mais disponível e facilita a 

instalação. 

 Multicliente – Permite que cada operador 

controle múltiplos clientes 

 Baixo custo por transação e 

infraestrutura – Como as operações são 

realizadas localmente, são suprimidos os 

custos de manutenção de rede, conexão e 

taxas por operação por parte dos 
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administradores de cartão. 

 Maior velocidade de transação – As 

transações são feitas localmente e não há 

atrasos por estabelecimento de conexões 

ou tráfego de dados. 

 Segurança – Todos os dados trocados 

entre o servidor e os terminais são cifrados. 

 Autorrecarga – O sistema credita 

automaticamente um valor na conta do 

usuário com base das definições do setor 

de RH. 

 Divisão em grupos – O sistema permite 

que se distribua os usuários em até 35 

grupos distintos e cada grupo permite uma 

política de preços, recarga e de produtos a 

consumir. Isso dá a empresa a possibilidade 

de diferenciar os benefícios para cada setor 

permitindo, por exemplo, que se libere o 

consumo de uma bebida de maneira 

gratuita e se cobre por outra dependendo do 

grupo do usuário. 

 Coleta Offline – Os dados de operação são 

coletados através do cartão de coleta sem 

que haja a necessidade de se desligar ou 

abrir a Vending Machine. 

 Coleta Online –Os dados de operação das 

máquinas são coletados através da rede de 

dados reduzindo os custos de operação, 

quando o sistema for usado no modo 

híbrido e os leitores estiverem conectados à 

Internet. 

 Estações de recarga – O sistema suporta o 

uso de estações de recarga autônomas que 

permitem que os próprios usuários 

adicionem créditos ao seu cartão através de 

diferentes meios de pagamento como 

dinheiro, moedas, cartões bancários e 

cartão Sodexo. Maiores informações estão 

disponíveis no folder CER100. 

 Sistema híbrido – Em instalações de 

grande volume de operações, o sistema 

pode operar de maneira híbrida, ou seja, os 

usuários trabalham no modo offline e os 

registros de vendas e eventos são 

capturados de maneira on-line da mesma 

forma que mudanças na configuração 

podem ser transmitidas pela rede sem a 

necessidade da configuração local através 

de cartões. 

 Controle de falhas – Todas as operações 

em todos os braços do sistema são 

registradas e identificadas, permitindo que 

situações fora de padrão sejam rastreáveis. 

 REQUISITOS 

O sistema offline necessita dos seguintes 

componentes: 

 Datacenter ou servidor local – Conta com 

um provedor onde será instalado o sistema 

ou uma máquina na rede local para 

instalação do VMManger. 

 Conexão com a Internet – Quanto operado 

no modo híbrido, os equipamentos terminais 

precisam ter conexão com Internet de modo 

a acessarem o datacenter ou o servidor de 

banco de dados. São suportados: WI-FI, 

ethernet ou GPRS. 

 Equipamentos terminais – São os 

terminais de venda que fazem a interface 

entre o usuário, a Vending Machine e o 

sistema. São compatíveis os equipamentos 

listados em compatibilidade. 

 Terminal Windows com acesso à Internet 

– É o computador no qual será instalado o 

VM Manager 

 COMPOSIÇÃO: 

 Licença “Módulo OFF-LINE”; 

 Manual. 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 CCV700; 

 CER100;) 

 LICENÇA: 

 Por Equipamento (Número de Série)  

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 OFF-LINE (I0135 
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TELEMETRIA 
Módulo Telemetria 

 DESCRIÇÃO: 

O aplicativo de telemetria permite capturar as 

transações realizadas pelas máquinas de venda 

automática de modo a se ter total controle sobre 

ela. 

Dentre os benefícios que se pode obter desse 

aplicativo pode-se destacar: 

 Informação sobre os horários em que houve 

o consumo e assim determinar os momentos 

de maior e menor utilização da máquina; 

 Relatório das falhas da maquina; 

 Leitura periódica do arquivo de AUDITI; 

 Geração de gráficos de consumo por 

máquina ou grupo de maquinas; 

 Atualização remota de Software; 

 Possibilidade de diagnóstico remoto da 

máquina; 

 Monitoração remota da comunicação das 

máquinas; 

 Com os cabos acessórios, pode se ter 

monitoração de porta aberta, falta de 

energia, temperatura, etc. 

 Monitoração do estoque da máquina por 

produto; 

 Pode se ter os números da máquina em 

tempo real. 

 APLICAÇÕES: 

 Máquinas de venda automática 

 COMPOSIÇÃO: 

 Licença “Módulo TELEMETRIA”; 

 COMPATIBILIDADE: 

 CCV760; 

 LICENÇA: 

 Por Equipamento (Número de Série) 

 CÓDIGO COMERCIAL: 

 TELEMETRIA (I0140) 

 

 


