


• Formado em Computação, Engenharia e 

Administração, onde também foi professor de 

tecnologia - Mackenzie; 

• Fundador da Visual Mix; 

• Atua na área de informática desde 1975; 

• Tem conduzido projetos pioneiros de 

Automação Comercial desde fevereiro de 1985, 

no Brasil, Uruguai e Angola. 

Antonio Morsch 



A Visual Mix 

• Especializada em automação de varejo; 

• Presente no mercado há mais de 20 anos; 

• Atuação em 23 estados Brasileiros e na África; 

• Desenvolve e implementa, tecnologias que 

agregam valor aos serviços oferecidos pelo 

setor varejista; 

• Oferece um portfólio de soluções tecnológicas 

adequadas para diversos setores do varejo. 



Visual Self Checkout 

• Mais uma opção de atendimento para seus clientes; 

• Agregue tecnologia e valor ao seus estabelecimentos; 

• Invista em uma solução que se paga em menos de 12 meses; 

• Alta disponibilidade na frente de caixa; 

• Aumento de vazão da loja; 

• Reduza os Custos; 

• Design compacto e inovador; 

• Privacidade para o cliente; 

Rápido, Simples e Prático. 



• Facilidade para seus cliente; 

• Segurança para suas operações; 

• Pagamentos em dinheiro são responsáveis por 

boa parte do faturamento de uma loja; 

• Dessa forma a Visual Mix apresenta as 

recicladoras de notas e moedas em sua solução 

de Self Checkout, com um método de 

compartilhamento. 

Automatização do Dinheiro 

Self Checkout 



Visual Cash 

• Segurança para operação; 

• Melhora no desempenho da loja; 

• Prevenção de perdas; 

• Formato compacto; 

• Reciclagem de dinheiro. 



• Composto de antenas projetadas para integrar com scanners; 

• As antenas desativam automaticamente as etiquetas assim 

que são digitalizadas; 

• Os indicadores audíveis fornecem feedback imediato quando 

as etiquetas são detectados e desativados; 

• Acelera o check-out através da digitalização  simultânea e 

desativação das etiquetas. 

Mais segurança no Self Checkout 



Mais segurança no Self Checkout 
Reconhecimento de Imagem 



Checkout Convertible 



• Possibilidade de dobrar a quantidade de 

PDV na loja; 

• Excelente eliminador de filas; 

• Cada operador torna-se um ponto de 

venda ambulante 

PDV Mobile 



Checkout de Alta Performance 
Automatização do Dinheiro 

• Evita as quebras de caixa; 

• Rejeita notas falsas ou suspeitas; 

• Otimiza o processo de venda; 

• Diminui as filas; 

• Elimina os fundos de trocos extras com os fiscais de caixa; 

• Agiliza o troco para o cliente; 

• Alta performance nos caixas tradicionais; 

• Funcional para Visual Self Checkout. 



Muito Obrigado! 

 
Visite nosso estande e descubra como a Visual Mix pode 

oferecer diferenciais competitivos para suas lojas. 


