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SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR DE CUPONS
FISCAIS ELETRÔNICOS D-SAT

D-SAT 2.0
Versátil, moderno e completo.

D-SAT 2.0
O Dimep D-SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor
de Cupons Fiscais Eletrônicos capaz de documentar,
de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo
dos contribuintes do Estado de São Paulo. Seu objetivo
principal é gerar, autenticar e transmitir os cupons
fiscais eletrônicos via internet, diretamente ao sistema da
Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
A versão 2.0 do D-SAT apresenta uma série de melhorias
técnicas que tornam o equipamento ainda mais estável
e muito mais rápido. Com dimensões reduzidas e design
moderno o D-SAT 2.0 é completo e apresenta o maior
número de Software Houses homologadas do mercado.

Alarme sonoro que atende à nova
especificação da SEFAZ
Wi-Fi integrado*
Fonte externa (opcional)
Acompanha suporte de parede para livre
fixação
Sat monitorável**
Empilhável

DIMENSÕES
Altura: 4 cm
Largura: 11 cm
Profundidade: 8 cm
Peso: 250 gramas

MAIS VANTAGENS DO
DIMEP D-SAT 2.0
• Suporte técnico Dimep, reconhecidamente a
melhor opção do mercado para desenvolvedores
e clientes;
• 9 leds para sinalização, que fornecem
informações adicionais sobre as operações,
tais como conectividade, cupons pendentes,
bloqueio e mais;
• Duas portas com um switch ethernet integradas.
O usuário não precisa dispor de um ponto de
rede extra;
• Alimentação via USB ou por meio de fonte
externa opcional***;
• Suportado pelos sistemas operacionais Windows
e Linux;
• Biblioteca compatível para utilização no sistema
operacional Android;
• Equipado com sensores anti-violação. Se
detectada a tentativa de violação, o equipamento
é permanentemente bloqueado;
• Garantia de 24 meses.

As imagens, funcionalidades e características técnicas do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
* Disponível somente na versão D-SAT 2.0 Wi-Fi.
** Monitorado por meio de um software de gestão de cupons fiscais, que permite o controle dos cupons enviados à SEFAZ, além de detectar problemas de conectividade com o sistema do fisco.
*** Fonte externa vendida separadamente.

COMO COMPRAR O D-SAT
Entre em contato com a DIMEP:

11 3646-4100 Opção 1

www.dimep.com.br/automacao
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