


CONSULTE A NOSSA LINHA COMPLETA 
DE EQUIPAMENTOS INTELIGENTES PARA 
GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS.  Redução de despesas operacionais

 Mais comodidade

 Design slim e moderno

 Painel Touch com 18,5”

 Pagamentos com cartões de crédito e débito

 Redução de riscos na operação com dinheiro

 Sistema integrado com a sua operação

comercial@wps-sa.com.br www.wpsbrasil.com

COM A NOVA PAGUE FÁCIL WPS VOCÊ AGILIZA O ATENDIMENTO 
E RENTABILIZA O FATURAMENTO SEM DEPENDER DE NINGUÉM. 

LEVE ESSA INOVAÇÃO PARA O SEU ESTACIONAMENTO.

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DA NOVA PAGUE FÁCIL:

A NOVA PAGUE FÁCIL É A SOLUÇÃO MAIS MODERNA E DINÂMICA PARA O PAGAMENTO DE TICKETS. 
Aproveite essa inovação da WPS para reduzir suas despesas e oferecer mais comodidade aos clientes. A Pague Fácil pode ser instalada 

em qualquer ambiente e o pagamento do estacionamento pode ser feito de forma fácil e segura, a qualquer momento. 











Os terminais da Perto estão presentes em 
diversas redes de shopping centers do 
país, permitindo aos clientes pagarem seu 
estacionamento com dinheiro ou cartão.

A solução completa inclui cofres 
inteligentes para os guichês de atendimento 
e tesoureiros eletrônicos recicladores para a 
gestão centralizada na tesouraria.  A Perto 
conta com filiais próprias em todo o país 
para serviços de instalação e assistência 
técnica.

sempre ao seu lado.
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A escolha inteligente
para quem quer mais
sustentabilidade.

O Parquímetro dStreet é líder em soluções para estacionamento rotativo 

público. Alto desempenho, tecnologia, robustez e segurança se aliam ao grande 

conhecimento de mercado da Digicon. Na hora de escolher um parquímetro, 

faça a escolha inteligente. 

Escolha Street.

www.digicon.com.br

Painel Solar

Energia 100% sustentável

Economia e autonomia
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www.sindepark.com.br

Evolução, segurança, tranquilidade. É isso tudo que representa deixar seu carro num
estacionamento com o adesivo de associado do Sindepark. Sim, porque o associado

ao sindicato tem um compromisso com você de seguir as leis que regem o setor 
e de assegurar que seu automóvel seja entregue da mesma maneira que chegou. 

Entre no nosso site e verifique a autenticidade do selo de associado, 
através do número e do prazo de validade.

Certificação de filiação.
Você pode confiar.


