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ADQUIRA NOSSOS PRODUTOS 

www.willtech.com.br Desde 2002 produzindo soluções inteligentes!

• Comanda eletrônica para bares, restaurantes e fastfood's

• Controle de acesso

• Controle de processos

• Auditoria de preços

• Controle de estoque e inventário

• Controle de expedição e movimentação de materiais

• Apontamento de Mão de Obra

• Automação de força de vendas

• Pré-venda

• Tomador de pedidos em geral

• Lançamento de pedidos

• Controle de Chão de Fábrica

REVENDA AUTORIZADA• Emulador de Microterminal
• Exemplos em Delphi e VB
• Código Fonte Aberto

Software

Agilidade e Praticidade
na ponta dos dedos.

A Willtech Equipamentos e Soluções iniciou suas atividades dando supor te e manutenção nos 
equipamentos dos mais diversos fabricantes, além de encontrar soluções para automatizar 
comércios ou indústrias, através de nossos parceiros e revendas.

A história da Willtech é marcada por incorporar soluções acessíveis às novas necessidades 
trazidas por clientes, e foi daí que a Willtech revolucionou completamente o mercado, 
utilizando-se da tecnologia wireless 802.11 b.

Hoje com sede própria, sustentabilidade econômica, social, ambiental e desenvolvimento 
100% brasileiro, nossa empresa conta com profissionais altamente capacitados, oferecendo 
sempre soluções tecnológicas inovadoras, versáteis e comprometidas com baixo custo de 
aquisição e manutenção, dando uma maior cobertura e completa automação para o ramo da 
indústria ou comércio, seja ele de pequeno ou grande porte.

A Willtech vem se desenvolvendo e diversificando suas missões, agregando valores e 
reorientando o foco dos negócios em OEM para nossas revendas. Almejamos a permanente 
excelência na qualidade de nossos produtos e serviços, baseando-nos no equilíbrio financeiro 
em todos os negócios, na conduta ética, respeito e valorização de nossos clientes e amigos, 
buscando sempre, um direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da 
sociedade e dos nossos parceiros.

Nossa visão é continuarmos sendo uma empresa voltada para a inovação e evolução dos 
negócios de nossos clientes finais, gerando resultados aos parceiros e revendas, 
sempre pautados pela política de serviços com qualidade e pela prática dos melhores
preços e condições de pagamento do mercado. 
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MICROTERMINAIS WIRELESS
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Design Compacto (10,5 x 20 x 8,5 cm)
LCD com 4 linhas e 20 colunas
Teclado 16 teclas matricial
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Comunicação TCP/IP 
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga
Fonte de alimentação chaveada bivolt
Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com 2 (RS-232)

• Design Compacto (23,5 x 19 x 7,5 cm)
LCD com 2 linhas e 40 colunas
Teclado 44 teclas matricial
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Saída Paralela Centronics
Comunicação TCP/IP
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga
Fonte de alimentação chaveada bivolt
Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com 2 (RS-232)
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• Fonte de alimentação chaveada bivolt
• Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
• Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com2 (RS-232)

Design Compacto (10 x 17 x 6 cm)
LCD com 2 linhas e 16 colunas
Teclado 16 teclas matricial
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Comunicação TCP/IP
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga

Os microterminais TCP/IP da WILLTECH possuem a tecnologia mais avançada do 

mercado, o que possibilita o envio de informações on-line. 

Contam com interfaces de comunicação de periféricos para coletas externas como 

leitores de código de barras, balanças e impressoras.

Por se tratar de equipamentos robustos com tamanho reduzido, são aplicáveis a 

qualquer ambiente e estão dentro dos padrões de proteção IP54.

Tecnologia e baixo custo aliados a qualidade proporcionam a nossos parceiros e 

revendas uma ótima oportunidade para bons negócios.

Wibox é o Terminal Portátil com 
tecnologia wireless 802.11 b, que 
concilia agilidade e praticidade na 
palma das mãos. Desing resistente e 
ergonômico permite que o usuário 
opere com apenas uma mão. Possui 
excelente legibilidade em todas as 
condições de iluminação.

Willtech é a única empresa fabricante 
de terminais a trabalhar com a 
tecnologia wireless, seus produtos 
comunicam-se com qualquer roteador 
existente no mercado mundial, não 
precisando de uma base específica 
para tanto. 

O terminal portátil destina-se a todos 
os tipos de Food Service, sendo 
utilizado como comanda eletrônica ou 
até mesmo como coletor de dados. 
Nas indústrias, também é utilizado 
para apontamento de produção, 
controle de estoque e inventário.

Wibox é o portátil mais robusto e de 
fácil de integração a qualquer 
aplicativo já desenvolvido para 
terminais. O produto permite 
revolucionar o mercado de 
automação, pois melhora as tomadas 
de decisões, reduz os erros e 
aumenta a produtividade do usuário.

O equipamento funciona com apenas 
3 pilhas AA alcalinas ou recarregáveis 
e conta com uma prática capa em 
couro. Como opcional, o Wibox conta 
com a possibilidade de leitor laser 
embutido.

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS GERAIS

SOFTWARE

• Comanda eletrônica para bares, 
   restaurantes e fastfood's
• Controle de acesso
• Controle de processos
• Auditoria de preços
• Controle de estoque e inventário
• Controle de expedição e movimentação
  de materiais
• Apontamento de Mão-de-Obra
• Automação de força de vendas
• Pré-venda
• Tomador de pedidos em geral

• Emulador de Microterminal
• Exemplos em Delphi e VB
• Código Fonte Aberto

• Design Compacto (7 x 14 x 2,8 cm)
• LCD com 8 linhas e 20 colunas  
• Teclado Emborrachado 20 teclas + Funções
• Comunicação Wireless 802.11b
• Diferencial tecnológico
• Gabinete de alta resistência (IP54)
  Homologado Anatel
• Fonte de alimentação 3 pilhas AA
  (alcalinas ou recarregáveis)
• Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
• Opcionais: Saída RS-232, Saída AT 
  e Leitor de código de barras embutido

Licenciado

COMANDA
ELETRÔNICA
WIRELESS

Os microterminais Wireless 802.11b (rede sem fio) se comunicam através de 

qualquer roteador ou access point de mercado.

Possuem estilo, design moderno e foram projetados para alta performance. 

Os modelos wireless 802.11b, são ideais para coleta de dados, pré-venda em 

estabelecimentos comerciais, entrada e saída de mercadorias ou apontamento de 

produção em indústrias. Ideais para locais onde são difíceis as passagens de 

cabos, pois com essa tecnologia wireless, acabamos com o problema de fios 

passando por todos os lados. A arquitetura de nossos produtos permite a fácil 

integração com quaisquer softwares de gestão comercial ou industrial, tornando

o processo de implantação simples e rápido.
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Design Compacto (10,5 x 20 x 8,5 cm)
LCD com 4 linhas e 20 colunas
Teclado 16 teclas matricial                                   
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Comunicação Wireless 802.11b
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga
Fonte de alimentação chaveada bivolt
Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com2 (RS-232)
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Design Compacto (23,5 x 19 x 7,5 cm)
LCD com 2 linhas e 40 colunas
Teclado 44 teclas matricial                                   
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Saída Paralela Centronics
Comunicação Wireless 802.11b
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga
Fonte de alimentação chaveada bivolt
Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com2 (RS-232)
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Design Compacto (10 x 17 x 6 cm)
LCD com 2 linhas e 16 colunas
Teclado 16 teclas matricial                                       
Entrada PS2 para conectar periféricos
Saída RS-232 para conectar periféricos
Comunicação Wireless 802.11b
Diferencial tecnológico
Gabinete de alta resistência (Ip54)
Chave Liga / Desliga
Fonte de alimentação chaveada bivolt
Protocolos VT-100, TELNET e STX/ETX
Opcionais: Leitor Cartão Magnético e Com2 (RS-232)
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