
O Prime Pay entrega um conjunto de recursos para 
pagamento móvel e automação do seu negócio em um 
único dispositivo.

Embarcado nessa solução, está o nosso novo software 
SIGposto Prime, um App totalmente independente de 
computadores convencionais. 

Essa nova solução, também permite integrações on-line (via 
API) com outros sistemas, inclusive com outras retaguardas 
do mercado.

Interligado diretamente a nossa 
automação de bicos através de WiFi.

Permite venda de combustíveis, 
produtos de pista e loja de conveniência 
em uma única solução de maneira 
rápida e prática.

Emissão do comprovante de pagamento 
e o documento fiscal no próprio POS.

Uma nova experiência 
de pagamento para 
o seu negócio!

Prime Pay



• Emite comprovantes fiscais diretamente no dispositivo móvel, que 
podem ser monitorados através de portal web.

• Aceita pagamentos com cartões de tarja, chip e aproximação, além de 
pagamentos em dinheiro e outras formas de pagamento.

• Integrado nativamente com nossa automação de bicos. Permite uma 
fácil e rápida configuração da pista de abastecimentos.

• Disponível com nossa oferta de arranjo de pagamentos ou com outros 
adquirentes do mercado. (Consulte lista)

• Segurança garantida com assinatura eletrônica e certificado do 
fabricante do POS. 
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Um dos principais benefícios do Prime Pay é aumentar a velocidade nas 
transações de vendas, permitindo um aproveitamento melhor do tempo 
dos atendentes de pista e loja de conveniência.

Também acrescenta a mobilidade na área de vendas, possibilitando levar 
o POS diretamente até o cliente, empoderando os atendentes, que  a qualquer 
momento podem fazer vendas de oportunidade.

Siga nossas redes sociais!
Gilbarco Veeder-Root Brasil

GANHE TEMPO E ACOMPANHE SUAS  
VENDAS DE FORMA REMOTA
Conte também com o aplicativo Prime Panel para ter informações do 
seu negócio de onde estiver, acompanhe e projete as suas vendas e 
tendências dos seus combustíveis, receba as informações em tempo 
real das nossas soluções de ponto de venda.


