
 

CHECKLIST PARA PDV  
CONFIGURAÇÕES INICIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO MK PDV 

 

1. Computador: 
- Processador Intel i3, i5 ou i9 
- Memória RAM: mínimo 4 GB 
- HD: Pelo menos 500GB 
 

2. Sistema Operacional Windows: 
- 7 (somente se estiver com o Service Pack 1); 8.1; 10 
OBS.: É necessário verificar se tem alguma atualização do Windows para           
rodar. Caso não tenha conhecimento para fazer essa verificação, será          
necessário chamar um técnico de sua confiança. 
 

3. Conexão de Internet e Configurações de Rede: Acesso à Internet 
 

4. Para Clientes no Estado de SC: 
- Certificado Digital (tipo A1 - arquivo): precisa estar instalado no          

computador onde instalaremos o MK PDV. 
- Impressora Fiscal: precisa estar instalada e funcionando no        

computador onde instalaremos o MK PDV. 
OBS.: Não trabalhamos com venda e manutenção de impressoras. 
 

5. Para Clientes no Estado de SP:  
- Impressora Térmica Não Fiscal: precisa estar instalada e        

funcionando no computador onde instalaremos o MK PDV. 
- Equipamento SAT : precisa estar instalado, configurado e ativado. 
- Código de Ativação do SAT: solicite para quem fez ou for fazer a             

ativação do SAT. 
OBS.: Não trabalhamos com venda e manutenção de SAT. 
 

6. Para Clientes no Estado do CE: 
- Equipamento Módulo Fiscal (MF-e): precisa estar instalado no        

computador onde instalaremos o MK PDV. 



- Impressora Térmica Não Fiscal: precisa estar instalada e        
funcionando no computador onde instalaremos o MK PDV. 
OBS.: Não trabalhamos com venda e manutenção do Módulo Fiscal. 
 

7. Demais estados emitente de NFC-e:  
- Certificado Digital (tipo A1 - arquivo): precisa estar instalado no          

computador onde instalaremos o MK PDV. 
- CSC - Código de Segurança do Contribuinte: solicitar à         

contabilidade para gerar os códigos CSC de Homologação e         
Produção no site da SEFAZ para emissão da NFC-e. 

- Impressora Térmica Não Fiscal: precisa estar instalada e        
funcionando no computador onde instalaremos o MK PDV. 

 
8. Informações no sistema Omie: Realizar os cadastros conforme os         

vídeos de apoio que serão fornecidos pela MK PDV ou acesse aqui o guia              
de configurações do seu Omie para implantar o PDV com sucesso 
 

Agendamento da Instalação e Treinamento: 
Após a finalização do das configurações do checklist faremos a validação           
dos cadastros no sistema do Omie. Estando todas as informações inseridas           
será feito o agendamento. 

 

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/3812314-checklist-para-configuracao-e-utilizacao-dos-parceiros-de-pdv

