
 

CHECKLIST PARA PDV  
CONFIGURAÇÕES INICIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO  

CAIXA RÁPIDO 
 

1. Computador: Servidor: Windows 10 Pro 64 bits; Processador Intel Core I3 
3.0 GHz ou superior (Mínimo Quad Core 2.5 GHz ou similar); 6 GB de 
RAM ou superior (Mínimo 4GB); 25 GB livre ou mais; Monitor SVGA com 
resolução mínima de 1024x768; Mouse; Teclado ABNT ou ABNT2; Saída 
serial e 4 saídas USB para conexão com os periféricos 
 
PDV ou demais estações de trabalho: Windows 10 Pro 32/64 bits; 
Processador Intel Core I3 2.0 GHz ou superior (Mínimo Dual Core 2.2 GHz 
ou superior); 4 GB de RAM ou superior (Mínimo 2GB); 25 GB livre ou mais; 
Monitor SVGA com resolução mínima de 1024x768; Mouse; Teclado ABNT 
ou ABNT2; Saída serial e 4 saídas USB para conexão com os periféricos 

 
2. Impressora Não Fiscal Cupom: Bematech - MP-2800 TH, MP-4200 TH e 

MP 100S TH - Daruma - DR700 e DR800 - Sweda - SI-300I, SI-300S, 
SI-250 e SI-150 - Epson - TM-T20, TM-T20X e TM-T81 - Elgin - i9 e i7 - 
Dimep – DPrint 250 - Control ID - Print iD - Tanca - TP-650 - Diebold - 
IM453HU - CIS - PR 3000 

 
3. Impressora Não Fiscal de Produção Ethernet: Bematech - MP-4200 

ETH - Daruma - DR700 e DR800 - Sweda - SI-300I e SI-300S - Epson - 
TM-T20, TM-T20X e TM-T81 - Elgin - i9 - Tanca - TP-650 

 
4. Equipamento SAT-Fiscal: Dimep - D-SAT e D-SAT 2.0 (fabricante 

recomendado) - Tanca -TS-1000 (fabricante recomendado) - Nitere 
-NSAT-4200 - Sweda - SS-1000 e SS-2000 - Elgin - Linker I, Linker II e 
Smart - Gertec - GerSat - Kryptus -EASYS@T - Bematech - RB-1000 e 
RB-2000 - Daruma - DS100i - Control ID - Sat iD - Epson - A10 

 
5. Comanda Eletrônica: dispositivo celular Android com tecnologia versão 

igual ou superior a 6.1 



 
6. Conexão de Internet e Configurações de Rede: Acesso à Internet - rede 

cabeada 
 

7. TEF para vendas em Cartões: Verificar com a empresa prestadora de 
serviço do TEF se o tipo de tecnologia utilizada será a Dedicada, Discada 
ou IP (recomendamos a empresa Skytef) 

 
8. Certificado Digital: Tipo A1 (Arquivo) 

 
9. Protocolo de Vinculação de Equipamento SAT Solicitar à contabilidade 

para vincular o número de série do equipamento SAT no site da SEFAZ, 
selecionando a opção: Aceito como válido o Certificado Digital fornecido 
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

 
10.CSC – Código de Segurança do Contribuinte: Solicitar à contabilidade 

para gerar os códigos CSC de Homologação e Produção no site da SEFAZ 
para uso da NFC-e 

 
11.Cadastro de Produtos: Marcar opção “Este produto é vendido através de 

Cupom fiscal no PDV” no cadastro do produto.  
Cada produto será vinculado a um NCM (Código de classificação Fiscal), a 
partir do qual serão cadastrados os códigos listados abaixo [Solicitar à 
contabilidade] 

● CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações, das 
entradas e saídas de mercadorias 

● CST: Código da Situação Tributária (Exclusivo para clientes 
com Regime Normal) 

● CSOSN: O Código de Situação da Operação no Simples 
Nacional (Exclusivo para Clientes do Simples Nacional 

● NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul 
● CEST: Código Especificador da Substituição Tributária – 

Produtos Substituídos 
● CENQ: Código de Enquadramento Legal do IPI 



12. Cadastro de Contas Correntes (para integração com financeiro): 
Cadastro de contas correntes das vendas realizadas em cartões deve 
estar como tipo “Administradora de cartões” para integração do PDV com o 
Painel Financeiro no Omie 

 
13. Cadastro de Famílias: Organizar as famílias gera facilidade em localizar 

produtos no sistema, além de identificar características (atributos) 
pertinentes somente a determinados grupos de produtos e também auxilia 
na emissão de relatórios mais consolidados 

 
14. Cadastro da Empresa: Para integração do PDV com o Omie, é 

necessário preencher o cadastro da empresa de acordo com o SINTEGRA 
 

Checklist Completo para o seu Omie: Acesse aqui o guia de 
configurações do seu Omie para implantar o PDV com sucesso 

 

 

Atenção 
1. O prazo para criação do ambiente para emissão da NFC-e é de 7 dias 

úteis após o envio do modelo de impressora não fiscal, certificado digital 
com senha e código CSC 

2. Caso as informações dos produtos não sejam cadastradas ou sejam 
preenchidas incorretamente, a SEFAZ irá rejeitar os cupons emitidos 

3. Antes de adquirir qualquer equipamento diferente dos listados acima, é 
necessário entrar em contato com o suporte da JS Softcom para verificar a 
sua compatibilidade 
 

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

