Solução Fiscal para Emissão de Cupom Fiscal Eletrônico SAT-CFe
Procurando por uma solução fiscal para emissão
de cupom fiscal eletrônico SAT-CFe, que seja
simples, fácil de operar, de baixo custo, sem a
necessidade de um computador, não pegar
'vírus' de computador e que ainda atende a
legislação fiscal vigente, possibilitando através
de um pen drive, extrair e enviar os arquivos
XMLs fiscais das vendas mensais para o seu
contador?

Então Conheça o iSAT Registradora!
É um Teclado Inteligente, completo, super compacto, não ocupa espaço, não necessita de ambiente especial
para operar como os computadores, suportando boa variação de tensão e temperatura. Seu programa é
totalmente interativo, ou seja, simples de programar e operar. A grande maioria das funcionalidades já estão
disponíveis diretamente nas teclas, bastando pressionar a tecla para executar uma operação. Para ficar
completo, necessita apenas de um Sat Fiscal e de uma Impressora Térmica Não Fiscal com interface serial
ou usb. Se desejar aumentar sua funcionalidade, pode acoplar um leitor de código de barras em uma das
suas 2 portas de expansão de periféricos. Este terminal fornece todos os relatórios financeiros como
movimentação de caixa, faturamento dos operadores, controles dos produtos vendidos diários e periódicos.
Faz tudo o que um programa aplicativo fiscal para emissão de cupom fiscal faz, mas em tamanho reduzido,
economizando espaço com muito mais segurança no armazenamento dos seus dados.
SAT TS-1000
O Equipamento SAT TS-1000 da Tanca, possibilita a emissão rápida e simplificada dos Cupons Fiscais
Eletrônicos para os estabelecimentos comerciais do estado de São Paulo.
Um produto de fácil integração com os softwares de ponto de venda do mercado que irá facilitar ainda mais
as obrigações acessórias de sua empresa, além de possibilitar aos consumidores localizar o documento fiscal
no programa da Nota Fiscal Paulista num prazo muito menor do que o praticado atualmente.
O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que deverá gerar e
autenticar, por meio de Certificado Digital próprio, o Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CF-e-SAT) e
transmiti-lo periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ-SP), via Internet.
Impressora TP-450
A Impressora Térmica Não Fiscal Tanca TP-450, é a garantia de agilidade na impressão de documentos e
melhor custo x benefício do mercado. Possui design moderno, carga de papel simplificada através do modo
Easy Load, o que facilita e agiliza a troca de bobinas.
As 3 interfaces integradas permitem conexões serial, usb e ethernet em um mesmo produto, sem ter a
necessidade de placas adicionais garantindo maior versatilidade. Além disso, possui fácil integração ao
protocolo ESC/POS, imprime QRCode através de comandos e é totalmente aderente as tecnologias SAT e
NFC-e.
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