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O TEF Fácil proporciona transações eletronicas rápidas e 
eficientes para diversos negócios como:

Varejo em geral

Supermercados

Hotéis

Postos de combustíveis

Restaurantes

Farmácias

Bares, entre outros

Facilidades

Custo fixo mensal por loja - inclui a
montagem da VPN, licença do Sitef® e 
central de roteamento

Facilidade de instalação - apenas um 
ponto de acesso à internet rápida

Acesso ao Sitef®  - mais de 270 bandeiras/
serviços

Suporte técnico - assessoria na instalação 
do sistema, na montagem da VPN e na 
integração do Sitef® ao aplicativo de 
frente de caixa

Redução de custo e tempo de
implantação - dispensa a contratação do 
link X-25, utilizando o link interno na loja

Mais agilidade no caixa - mais clientes, 
mais rentabilidade

TEF Fácil - Muitos benefícios com investimento reduzido

TEF Fácil, solução desenvolvida pela Skytef, proporciona todas 
as vantagens do TEF Dedicado com instalação rápida, simples e 
econômica. Com ele é possível receber cartões de crédito e débito 
em operação no mercado, cartões benefício/convênio, realizar 
consultas, oferecer serviços de correspondente bancário, atender 
Plano de Benefício de Medicamento - PBM e aumentar a receita 
com venda de recarga de celular.

Com apenas um ponto de internet rápida (3G, Speedy, Virtua, BR 
Turbo, entre outras) e a configuração de uma VPN, as transações 
chegam ao Gateway que as envia para autorização junto às redes 
adquirentes.
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