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A Rede é protagonista de uma constante 
evolução nos meios de pagamento do país. 
Oferece diversas soluções para aumentar o 
desempenho de seus negócios, garantindo 
transações cada vez mais rápidas e seguras 
através do alto investimento em tecnologia e 
excelência nos serviços.

Neste manual, você encontrará as 
informações necessárias para aproveitar ao 
máximo todas as funcionalidades da sua 
maquininha.

Consulte-o sempre que achar necessário. 
Boas vendas!

Guia de consulta
da maquininha
da Rede 

A Rede
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O www.userede.com.br oferece um ambiente restrito a clientes da Rede com serviços 
e ferramentas para auxiliar na gestão do seu negócio. 

Basta acessar "Minha conta" em  www.userede.com.br.

Funções do Portal Rede:

a) Consulta de extratos com informações de vendas e recebimentos;

b) Visualização de vendas do dia;

c) 2ª via de extrato e cancelamento do extrato papel;

d) Consulta de Vendas;

e) Antecipação de Vendas;

f) DIRF (“Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte”);

g) Assistência técnica (suporte para maquininha e status de solicitações);

h) Solicitação de bobina;

i) Solicitação de Kits de sinalização para ponto de venda;

j) Consulta de cheques;

k) Consulta de banco emissor: verificação do banco que emitiu o cartão de uma                       
venda realizada;

l) Consulta de credenciamento de vale-benefício;

m) Dados cadastrais: informações do login e cadastro do usuário; 

n) Condições comerciais (taxas, ofertas contratadas e tecnologias Rede);

o) Perfil de usuário (meu usuário, criação, edição, aprovação e histórico de atividade).

Site e 
app Rede

1
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Bandeiras
aceitas 
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Aceita todas as principais bandeiras.

Cartões de crédito

Cartões de débito

Vale benefício
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Informações
gerais
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3.1. Bateria e Manuseio

É recomendável que a maquininha seja conectada à fonte de energia quando atingir 
30% de bateria para ser completamente recarregada, pois evita-se que componentes 
como impressora e modem funcionem incorretamente. Feito isso, retire a maquininha 
da fonte de alimentação.

Caso precise armazenar o equipamento sem utilizá-lo, é recomendado que a bateria 
tenha cerca de 40% de carga.

3.2. Acessórios

Utilize apenas acessórios (bateria, fonte, cabos, chip de telefonia, bases etc.) originais 
recebidos juntamente com a maquininha.

Importante: 
Caso sua maquininha seja trocada ou desinstalada, é obrigatória a devolução 
também de todos os acessórios. Assim, não haverá cobrança referente aos 
equipamentos.

3.3. Bobinas

À medida que a maquininha é utilizada, a Rede envia bobinas automaticamente, sem 
custo adicional. Para que possamos mensurar a quantidade de bobinas necessárias 
para o seu estabelecimento, é importante que você não as utilize para outra 
finalidade. Bobinas adicionais podem ser solicitadas no site da Rede através da área 
do cliente em “Minha conta”. Já no aplicativo Rede toque na aba de serviços e depois 
em “bobinas e sinalização”. 
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Manutenção
da maquininha
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Dicas para conservar a sua maquininha por mais tempo.

Proteja sempre sua maquininha:

  è Ela não é à prova d’água e pode parar de funcionar.

  è Mantenha em ambientes com temperatura   . 
  moderada (0ºC a 50ºC).

Cuide bem dos acessórios e da bateria:

  è Utilize apenas os acessórios que vieram dentro da . 
  caixa.

  è Retire o terminal da tomada somente quando a . 
  bateria estiver carregada completamente. Este hábito 
.  aumenta a vida útil da maquininha.

Siga as dicas de conservação:

  è Nunca derrube, chacoalhe ou tente abrir a .  
  maquininha.

  è Para limpeza, utilize apenas um pano macio, limpo . 
  e seco.

  è Em caso de problemas técnicos, procure a Rede.
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A sua maquininha:
entenda as
características e
como ela funciona
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Maquininha sem fio

As maquininhas sem fio possuem dois 
modelos: (1) chip de telefonia móvel ou 
(2) conexão Wi-Fi. 

Ofereça mobilidade e conveniência ao 
cliente levando a maquininha até ele. 
Esse tipo de maquininha é livre de fios, 
não ocupa a linha telefônica e é ideal 
para estabelecimentos que trabalham 
também com delivery.

Maquininha com fio

São dois modelos de maquininhas para 
realizar suas vendas direto no caixa ou 
balcão: (1) usando linha telefônica 
(Dial) ou (2) conexão com internet 
banda larga.

As maquininhas com fio são indicadas 
para estabelecimentos que não 
dependem de mobilidade para realizar 
vendas, além de funcionarem fora da 
área de cobertura das operadoras de 
celular.

EntraCancela

Bateria

Entra

Cancela

Sinal
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Maquininhas:
tipos de tecnologia
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A conexão de cada maquininha vai depender do tipo escolhido no momento da 
solicitação (sem fio ou com fio) de instalação. 

6.1. Maquininha com fio (POS) 

As maquininhas com fio (POS) requerem os itens abaixo para funcionar: 

a. Linha telefônica compatível e próxima ao local de utilização da maquininha

Importante: Não é possível a utilização simultânea de duas ou mais maquininhas 
para a mesma linha telefônica. O ponto da linha telefônica deve ser próximo ao 
local de utilização da maquininha.

6.2. Maquininha com fio (POE) 

As maquininhas com fio (POE) precisam dos itens abaixo para funcionar: 

a. Plano de internet com banda larga;

b. Uma porta livre no modem ou roteador disponibilizado pelo fornecedor de internet;

Importante: a maquininha POE pode operar também com linha telefônica como 
conexão de contingência se, eventualmente, a internet banda larga oscilar e cair.

6.3. Configurações técnicas de rede e segurança

Firewall da rede de internet

As maquininhas com fio podem requerer o acompanhamento de um responsável 
técnico em redes e internet no ato ou posteriormente à instalação para que 
eventuais configurações específicas de seu estabelecimento sejam aplicadas.  

Se a rede de internet não possuir firewall, não será necessário realizar nenhum 
procedimento.
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Se, por outro lado, a rede possuir firewall, é mandatório seguir os passos abaixo:

Libere os IPs e portas abaixo:

• IP 200.196.230.020
• IP 201.090.225.230

• Porta 2121

IP Fixo

Se a rede trabalhar com IP fixo, é imprescindível conhecer as informações a seguir: 

• Número do IP;
• Máscara da rede local;
• Gateway da rede local (cada campo possui 12 dígitos numéricos).

6.4. Maquininha sem fio (POO) 

As maquininhas POO requerem os itens abaixo para funcionar: 

• Chip de telefonia móvel habilitado para uso específico na maquininha (fornecido 
no ato da instalação).

Importante: este tipo de tecnologia depende do sinal da operadora de telefonia 
móvel e, portanto, é indispensável que a maquininha opere em local amplo e que 
ofereça boa qualidade de sinal e telefonia móvel.

6.5. Maquininha sem fio (PWI) 

As maquininhas PWI precisam dos itens abaixo para funcionar:

• Plano de internet e roteador wi-fi;
• Rede wi-fi protegida com senha.

Observação: este tipo de tecnologia permite, desde que configurado e disponível, 
operar, como conexão contingencial, via chip de operadora de telefonia móvel 
(fornecido no ato da instalação). 
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Utilização da
maquininha:
principais
funcionalidades
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7.1. Operações financeiras (Venda)

      7.1.1. Venda “Débito à vista”

1. Insira ou passe o cartão do cliente; 

Observação: se for um cartão múltiplo, de crédito e débito, basta selecionar a 
modalidade “DÉBITO”. 

2. Digite o valor da venda; 

3. Clique em “CONFIRMA”; 

4. Peça para que o cliente digite a senha e pressione ”CONFIRMA”;

5. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de 
Venda.

7.1.2. Venda “Crédito à vista” 

1. Insira ou passe o cartão do cliente;  

Observação: se for um cartão múltiplo, de crédito e débito, basta selecionar a 
modalidade “CRÉDITO”. 

2. Selecione a opção “À VISTA”;

3. Digite o valor da venda e clique em “CONFIRMA”; 

4. Peça para que o cliente digite a senha e pressione “CONFIRMA”;

5. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.
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7.1.3. Venda “Crédito parcelado sem juros (parcelado 
estabelecimento)” 

1. Insira ou passe o cartão do cliente;  

Observação: se for um cartão múltiplo, de crédito e débito, basta selecionar a 
modalidade “CRÉDITO”. 

2. Selecione a opção “PARCELADO ESTABELEC”;

3. Digite o valor da venda e clique em “CONFIRMA”;

4. Digite o número de parcelas e clique em “CONFIRMA”;

5. Peça para que o cliente digite a senha e pressione “CONFIRMA”;

6. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.

7.1.4. Venda de “Crédito parcelado com juros (parcelado emissor)”

1. Insira ou passe o cartão do cliente; 

Observação: se for um cartão múltiplo, de crédito e débito, basta selecionar a 
modalidade “CRÉDITO”. 

2. Selecione a opção “PARCELADO EMISSOR”;

3. Digite o valor da venda e clique em “CONFIRMA”;

4. Digite o número de parcelas e clique em “CONFIRMA”;

5. Peça para que o cliente digite a senha e pressione “CONFIRMA”;

6. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.
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7.1.5. Venda “Voucher (Refeição e benefício)”

1. Insira ou passe o cartão do cliente;

2. Digite o valor da venda e clique em “CONFIRMA”; 

3. Peça para que o cliente digite a senha e pressione ”CONFIRMA”;

4. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.

Observação: nem todos os ramos de estabelecimentos podem aceitar 
pagamentos por meio de cartões de benefício, como o de refeição, por exemplo. 
Para verificar se seu estabelecimento está apto a transacionar com cartão de 
benefício, ligue na Central de Atendimento Rede, informe o número do seu 
estabelecimento e verifique as opções.

7.1.6. Pré-Autorização

1. Insira ou passe o cartão do cliente; 

Observação: se for um cartão múltiplo, de crédito e débito, basta selecionar a 
modalidade “CRÉDITO”. 

2. Selecione a opção “PRÉ-AUTORIZAÇÃO”:

 a. Para fazer uma nova transação, clique em “PRÉ-AUTORIZAÇÃO”;

 b. Para confirmar uma transação já realizada, clique em “CONFIRMAR”;

 c. Para cancelar uma transação, clique em “CANCEL. PRÉ-AUTORIZAÇÃO”;

3. Digite o valor da venda e clique em “CONFIRMA”;

4. Digite o número de parcelas e clique em “CONFIRMA”;

5. Peça para que o cliente digite a senha e pressione “CONFIRMA”.

6. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.
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ATENÇÃO: para que a confirmação da venda ocorra sem erros, é necessário 
incluir os mesmos dados da transação inicial.

7.1.7. Venda Digitada

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”, na tela inicial da maquininha;

2. Selecione a opção “FORMA DE PAGAMENTO”;

3. Selecione a opção “CRÉDITO”;

4. Digite o número do Cartão na tela “INSIRA OU PASSE O CARTÃO”;

5. Pressione “CONFIRMA”;

6. Digite o código de segurança do cartão;

7. Digite a validade do cartão “mm/aa”;

8. Digite o valor e confirme;

9. Aguarde o processamento da transação e impressão do Comprovante de Venda.

7.1.8.  Antecipação de Recebíveis 

Com o serviço de Antecipação, o estabelecimento recebe as vendas a credito (à vista 
e parcelado) em dois dias úteis após a venda. Verifique se seu estabelecimento 
possui o serviço de Antecipação contratado. Se o serviço não estiver disponível, ligue 
na Central de Atendimento Rede para entender os benefícios da Antecipação e como 
contratar.

Para acessar a Antecipação pela maquininha:

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”, na tela inicial da maquininha;

2. Selecione a opção “FORMA DE PAGAMENTO”;

3. Selecione a opção “ANTECIPAÇÃO”.
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7.2. Outras funcionalidades

7.2.1. Senha do Lojista

Algumas funcionalidades da maquininha requerem senha para serem 
efetivadas. 

As maquinhas são configuradas previamente com uma senha padrão do 
lojista. Porém, por razão de segurança recomendamos que uma nova senha 
seja cadastrada quando a maquininha for instalada em um novo 
estabelecimento. 

Senha padrão do lojista: 1111

Importante: a senha do lojista deve ser compartilhada apenas com pessoas  
de confiança e que necessitam acessar as funções administrativas da 
maquininha. Para evitar que a nova senha do lojista cadastrada seja 
esquecida, anote o novo padrão de segurança em um local seguro.

Como trocar a senha padrão do lojista

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “CONFIG”;

3. Selecione a opção “LOJISTA”;

4. Selecione “TROCA SENHA LOJISTA”

5. Digite a atual senha do lojista; 

6. Digite a nova senha do lojista;

7. Repita a nova senha do lojista;

8. Após o procedimento, a nova senha do lojista é validada. 
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ATENÇÃO: se, eventualmente, a nova senha do lojista cadastrada for esquecida, 
o responsável pelo estabelecimento e maquinha deve ligar na Central de 
Atendimento Rede para receber instruções de como recuperar a senha do lojista. 

7.2.2. Estornar Venda

9. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

10. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “ESTORNAR VENDA”; 

11. Digite a senha do lojista “1111” e pressione “ENTRA”; 

12. Insira, passe ou aproxime o cartão/dispositivo do cliente;

13. Selecione o tipo de estorno a ser realizado;

14. Confirme o valor a ser estornado; 

15. Pressione “SIM” para confirmar ou “NÃO” para cancelar;

16. Após o processamento, destaque os comprovantes de estorno.

ATENÇÃO: após finalizar a maquininha de acordo com o processo descrito em 
"7.8. Finalização" na pág. 17, não será possível estornar as últimas transações. O 
cancelamento da transação poderá ser realizado pelo lojista, por meio da Central 
de Atendimento ou Portal Rede.

7.3. Reimpressão de comprovante de venda (última venda)

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, “REIMPRIMIR COMPROVANTE”; 

3. Selecione a opção “ÚLTIMA TRANSAÇÃO”; 
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4. Escolha a transação a ter seu comprovante reimpresso:

a. Pressione 1 para imprimir apenas a via do estabelecimento;

b. Pressione 2 para imprimir apenas via do cliente;

c. Pressione 3 para imprimir ambas as vias.

7.4. Reimpressão de comprovante (venda específica)

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, “REIMPRIMIR COMPROVANTE”; 

3. Selecione a opção “TRANSAÇÃO ESPECÍFICA”; 

4. Informe o número da autenticação da transação (AUTE) e, em seguida, clique em 
“CONFIRMA”;

5. Escolha a reimpressão a ser concluída:

a. Pressione 1 para imprimir apenas a via do estabelecimento;

b. Pressione 2 para imprimir apenas via do cliente;

c. Pressione 3 para imprimir ambas as vias.

7.5. Relatórios de venda 

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “RELATÓRIOS”; 

3. Escolha o tipo de relatório desejado: “Resumido, “Detalhado” ou “Estorno”;

4. Em seguida, escolha se deseja imprimir ou descartar impressão.
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7.6. Resumo de vendas

O Resumo de Vendas mostra o total das vendas efetivadas no(s) dia(s) anterior(es). 
Para visualizar um resumo consolidado, solicite o resumo todos os dias. Caso 
contrário, quando o fizer, receberá resumos desde a última data solicitada. 

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”, na tela inicial da maquininha; 

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “RESUMO DE VENDAS”;

3. Digite a senha do lojista “1111” e pressione “ENTRA”;

4. Após o processamento, destaque a via com os dados do resumo de vendas.

7.7. Recarga de Celular

1. Selecione a opção “MENU INICIAL” e em seguida, “FORMA DE PAGAMENTO”;

2. Selecione “RECARGA DE CELULAR”;

3. Selecione a operadora;

4. Digite o número do celular com DDD;

5. Confirme o número do celular com DDD;

6. Selecione o valor da recarga;

7. Escolha a forma de pagamento (“CRÉDITO OU DÉBITO”);

8. Aproxime, insira ou passe o cartão para pagamento;

9. Após o processamento, destaque a via com os dados do resumo de vendas.
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7.8. Finalização

1. Selecione a opção “MENU INICIAL” na tela inicial da maquininha; 

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “FINALIZAÇÃO”;

3. Digite a senha do lojista “1111” e pressione “ENTRA”;

4. Após o processamento, destaque a via com os dados da finalização.

7.9. Configurar a conexão Wi-Fi

Observação: procedimento válido apenas para terminais sem fio Wi-Fi.

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “CONFIG”; 

3. Selecione “LOJISTA” e, em seguida, a opção “CONFIG. DE CONECTIVIDADE”;

4. Selecione “WI-FI” e, em seguida, a opção “ESCOLHA UMA REDE”;

5. Selecione a rede desejada e digite a senha.

7.10. Consulta de versão do software e aplicação

1. Digite "0" na tela inicial 

2. Confira a versão do software e aplicação conforme figura a seguir:

Utilização da maquininha: principais funcionalidades | 17



7.11. Configurações do Lojista

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”; 

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “CONFIG”;

3. Selecione a opção “LOJISTA” e a função desejada:

 a. Teste de Comunicação: utilizado para verificar se a conexão da maquininha 
. com a Rede está funcionando;

 b. Posição de vendas: utilizado para mostrar o total de vendas do dia com o . 
 volume e o valor das vendas por tipo de pagamento;

 c. Teste de impressão: utilizado para verificar se a impressão da maquininha está 
. funcionando normalmente;

 d. Teste de teclado: utilizado para verificar se o teclado da maquininha está . 
 funcionando corretamente;

 e. Teste de leitura de chip: utilizado para verificar se a leitura do cartão pela . 
 maquininha está funcionando corretamente;

 f. Troca de senha lojista: utilizado para que o lojista possa alterar a senha .  
 padrão utilizada em algumas operações dentro da maquininha;

 g. Última msg na tela: utilizado para confirmar qual foi a última mensagem . 
 trazida pela maquininha;

 h. Config de Conectividade: utilizado para acionar as ferramentas de conexão 
. do Wi-Fi (opção válida apenas para terminais sem fio Wi-Fi).
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Telecarga8

A telecarga é uma atualização remota que ocorre na maquininha sempre que há 
novas versões de software disponibilizadas pela Rede. Esse procedimento é 
importante para eventuais correção de problemas da maquininha e, também, 
para melhoria contínua da aplicação. 

Quando um novo pacote de atualização está disponível, a maquininha baixa 
automaticamente a atualização após a efetivação de transação de venda. O 
processo de download não impede a maquininha de transacionar e pode ser 
interrompido a qualquer momento, basta apertar a “tecla verde”. Assim, a 
maquininha retomará o download automaticamente apenas no próximo momento 
em que ficar ociosa (sem transacionar).

Mantenha a maquininha ligada à tomada durante o processo de atualização.

Se o processo descrito acima  não ocorrer, é necessário baixar o pacote de 
atualização manualmente conforme o passo a passo a seguir. 

Para realizar o método manual de telecarga, certifique-se, primeiro, de que a 
maquininha esteja conectada na tomada. 

1. Selecione a opção “Função”;

2. Digite o número “92” e, em seguida, clique em “CONFIRMA”;

3. Insira a senha padrão “9208”;

4. Ao iniciar o processo de download, é possível visualizar a evolução do 
download;

5. Concluído o download, é necessário confirmar a atualização a maquininha; 

6. Em seguida, será solicitado que você mantenha a maquininha ligada na 
tomada durante todo o processo de instalação da nova versão;

7. Pronto! Ao término da atualização a maquininha exibirá informações sobre as 
novas funções disponíveis. Basta clicar “OK” para voltar a tela inicial

IMPORTANTE: SE A TELECARGA NÃO FOR CONCLUÍDA COM SUCESSO POR 
EVENTUAIS FALHAS DURANTE O DOWNLOAD, ENTRE EM CONTATO COM O A 
CENTRAL DE ATENDIMENTO.
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ATENÇÃO: se, eventualmente, a nova senha do lojista cadastrada for esquecida, 
o responsável pelo estabelecimento e maquinha deve ligar na Central de 
Atendimento Rede para receber instruções de como recuperar a senha do lojista. 

7.2.2. Estornar Venda

9. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

10. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, a opção “ESTORNAR VENDA”; 

11. Digite a senha do lojista “1111” e pressione “ENTRA”; 

12. Insira, passe ou aproxime o cartão/dispositivo do cliente;

13. Selecione o tipo de estorno a ser realizado;

14. Confirme o valor a ser estornado; 

15. Pressione “SIM” para confirmar ou “NÃO” para cancelar;

16. Após o processamento, destaque os comprovantes de estorno.

ATENÇÃO: após finalizar a maquininha de acordo com o processo descrito em 
"7.8. Finalização" na pág. 17, não será possível estornar as últimas transações. O 
cancelamento da transação poderá ser realizado pelo lojista, por meio da Central 
de Atendimento ou Portal Rede.

7.3. Reimpressão de comprovante de venda (última venda)

1. Selecione a opção “MENU INICIAL”;

2. Selecione a opção “ADMINISTRA” e, em seguida, “REIMPRIMIR COMPROVANTE”; 

3. Selecione a opção “ÚLTIMA TRANSAÇÃO”; 

Pagamentos por 
aproximação 
(NFC)
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9.1. Tecnologia NFC (Near Field Communication)

IMPORTANTE: nem todos os modelos de maquininhas da Rede estão habilitados 
para o uso dessa tecnologia. Por isso, se o cliente já tiver uma maquininha em 
seu estabelecimento, será necessário conferir se o modelo possibilita o uso do 
NFC.

O NFC (Near Field Communication) é a tecnologia que permite efetuar pagamento 
por aproximação nas suas maquininhas Rede de maneira prática e rápida.
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.

Símbolo universal de Transações Contactless

9.2. Principais exemplos de Dispositivos NFC disponíveis no 
mercado

Caso não consiga realizar transações por aproximação na maquininha da Rede, contate a central de 
atendimento para verificar como ter a função disponível.

   

Relógio

(ex: Samsung Gear)

Celular

(ex: Samsung Pay)
NFC

Pulseiras
Cartão
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9.3. Como realizar uma venda NFC nos terminais Rede? 

Para realizar uma transação por aproximação utilizando a tecnologia NFC é 
necessário que o comprador tenha um dispositivo compatível com a tecnologia.

Efetue um teste preliminar para verificar se a maquinha está habilitada com 
tecnologia NFC. Veja a seguir.

Comece digitando qualquer valor na tela inicial da maquininha. Se a tela de valor 
(exemplo abaixo) aparecer, então a maquininha está apta a realizar vendas NFC. 

Prossiga com o passo a passo abaixo:

1. Comece digitando o valor da compra (pode ser um valor apenas para teste, como 
centavos) na maquininha + “ENTER” ou “CONFIRMA”;

2. Escolha o tipo de Transação (“CRÉDITO”, “DÉBITO”. Se “CRÉDITO”, escolha uma das 
opções da transação “CRÉDITO”);

Prossiga com o passo a passo abaixo:

Comece digitando o valor da compra (pode ser um valor apenas para teste, como 
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3. No visor é apresentada a mensagem: “APROXIME O CARTÃO AQUI, INSIRA OU 
PASSE O CARTÃO”;

4. Peça para que o seu cliente aproxime o dispositivo NFC na parte superior da 
maquininha.

5. Venda finalizada. Em algumas compras acima de R$ 50,00, poderá ser necessário 
digitar a senha do cartão na maquininha.

6. Aguarde o processamento da venda e a impressão do comprovante de venda.

Caso não consiga realizar transações por aproximação na maquininha da Rede, contate a 
central de atendimento para verificar como ter a função disponível.
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A tecnologia MST é bastante semelhante à tecnologia NFC, no entanto, só pode 
ser utilizando em dispositivos Samsung com o aplicativo Samsung Pay disponível. 
Trata-se de uma tecnologia exclusiva da marca coreana. 

O MST emula a passagem de um cartão com tarja magnética. Assim, ao aproximar 
o celular de uma maquininha, a maquininha entende que um cartão com tarja foi 
passado em seu leitor. 

Em alguns casos, pode ser que determinada maquininha não tenha a tecnologia 
NFC habilitada – devido ao hardware ou ao software – e, mesmo assim, seja apto a 
realizar transações MST, a qual utiliza outro tipo de comunicação com a 
maquininha. 

IMPORTANTE: a tecnologia MST é exclusiva da Samsung e, portanto, só pode 
ser utilizada em dispositivos Samsung compatíveis.

10.1. Como realizar uma transação MST nos terminais da Rede?

1. Comece ativando o aplicativo do Samsung Pay;

2. Aproxime o dispositivo Samsung ao lado direito da maquininha (próximo a tarja 
magnética);

3. Escolha o tipo de Transação (“CRÉDITO”, “DÉBITO” ou VOUCHER. Se “CRÉDITO”, 
escolha uma das opções da transação “CRÉDITO”);

4. Digite o valor da venda;

5. Em seguida, o portador do dispositivo deve inserir a senha do cartão físico na 
maquininha;

6. Aguarde o processamento da venda e a impressão do comprovante de venda.
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Carteiras Digitais 
(Digital Wallets) 

11

As carteiras digitais viabilizam pagamentos por meio de aplicativos sem a 
necessidade de utilizar dinheiro em espécie ou cartão. De maneira geral, o 
portador do cartão cadastra seu cartão em uma carteira digital e, uma vez 
validado pelo emissor, pode ser utilizado para realizar compras em maquininhas 
habilitadas.

Uma das grandes vantagens de optar pelo uso de uma carteira digital é poder ir 
às compras sem a necessidade de levar dinheiro ou cartões; basta levar seu 
smartphone para realizar o pagamento.

As carteiras digitais são uma das tecnologias que permitem o pagamento por 
aproximação nas maquininhas. 

   

Apple Pay Google Pay

Principais carteiras digitais disponíveis no mercado brasileiro

Samsung Pay
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Suporte12

Telefone Telefone

4001 - 4433
Caso você tenha entrado em 
contato com a Rede e não ficou 
satisfeito com o atendimento, ligue 
para nossa ouvidoria.

0800 728 4433 0800 720 0060

De segunda a sábado, das 8h às 22h.
Domingos e feriados, das 9h às 21h.

capitais e regiões metropolitanas

demais localidades demais localidades

Se tiver dúvidas ligue para:
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