REAL Brasil

CI-10
CASHINFINITY™
Sistema compacto de reciclagem de numerários

SMART Cash Management
A solução de varejo da GLORY oferece um SMART cash
management. A manipulação de caixa é totalmente segura, com
controle do registro de caixa centralizado e otimização de todos os
processos de caixa para toda a loja. CASHINFINITY é um sistema
avançado de gestão de caixa com notável ﬂexibilidade e extensão
para o varejo na qual se adapta em qualquer tamanho de loja,
vários segmentos de negócios e em cada plano de investimento.

A Glory Global Solutions é especialista mundial em gestão
de numerário, fornecendo tecnologia e soluções que
garantem segurança, produtividade e inovação aos clientes.
Estas soluções são suportadas pelos conhecimentos
técnicos especializados do grupo GLORY do Japão,
pioneira no desenvolvimento e fabricação de máquinas
para o manuseio de numerário nos setores ﬁnanceiro,
varejo, máquinas de venda automática, entretenimento e
indústria de jogos, há quase 100 anos.
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Em todo o mundo, milhares de organizações conﬁam nas
soluções de gestão de numerário da Glory Global Solutions,
de forma a garantir que o seu dinheiro seja tratado com
segurança e eﬁciência, maximizando a sua produtividade,
2.500 proﬁssionais, incluindo mais de 1.300 técnicos e
pessoal de apoio, assim como 350 parceiros de negócio,
que operam em mais de 128 países, disponibilizam estas
soluções – onde quer que o dinheiro circule.
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CI-10 – Informação técnica
CI-10B (reciclador de notas)

CI-10C (reciclador de moedas)
240mm × 483mm × 820-850mm
9.4" × 19" × 32.3"–33.5"
(altura pode ser ajustada)

Dimensões (L × P × A)

240mm × 483mm × 820-850mm
9.4" × 19" × 32.3"–33.5"
(altura pode ser ajustada)

Peso

60 kg / 132lbs.

59 kg / 130lbs.

Funcionalidades

Sinal LED “Siga-me”

Sinal LED “Siga-me”

Número de módulos recicladores

3 módulos recicladores
Combinação livre de configuração

8 módulos recicladores
Combinação livre de configuração

Capacidade

100 notas / reciclagem

1 Real 100 moedas
0,5 Real 100 moedas
0,25 Real 100 moedas
0,1 Real 180 moedas
0,05 real 200 moedas

Outras moedas

100 notas / reciclagem

Contate-nos para mais
informações

Capacidade adicional de
armazenamento de moeda

330 moedas (opcional)

Capacidade de coleta

Coleta selecionável
450 notas (SCC)
300 notas (Cassete de interface)

O sistema compacto de reciclagem de
numerários CI-10 que consiste em um
reciclador de notas (CI-10B) e um reciclador de
moedas (CI-10C) pode ser aplicado em vários
segmentos: padarias, lojas, supermercados,
hipermercados, etc. O CI-10 integrado com um
sistema POS existente permite o manuseio do
dinheiro automatizado, melhora a segurança,
a produtividade da equipe, serviço ao cliente e
eficiência do processo. O CI-10 possui um design
elegante com linhas retas, sendo facilmente
integrado no PDV e no autoatendimento. O
sinal LED “Siga-me” ajuda o cliente a operar o
sistema de forma independente e confortável. Se
o sistema de reciclagem CI-100 é adicionado, o
CI-10 e o CI-100 oferecem uma solução fechada
de gestão de caixa. O cassete de empilhamento
de cassete também está disponível caso o CI-100
não seja parte do sistema.

Capacidade total das notas/moedas

750 notas (SCC)
600 notas (IFC)

Depende da configuração do
módulo reciclador

Depósito

Capacidade de entrada:
Velocidade de depósito:

30 notas
3 notas / seg

50 notas
5 notas / seg

Despensa

Capacidade de despensa:
Velocidade de despensa:

10 notas
3 notas / seg

50 moedas
4 moedas / seg

Funcionalidade

Duas maneiras de depósito / dispesa
Notas soltas e interface do cassete
porta de saída

Rejeito de objeto estranho
Coleta através da saída

Unidade de reconhecimento

Detecção de notas falsas
Detecção Fit/Unfit (opcional)

Detecção de falsificações

Moeda

REAL
Moedas

REAL
Moedas

Outras funcionalidades

Recuperação de erro
Unidade de extensão corrediça
Incluso terminal PC
(Controle CI-10B, CI-10C)

Recuperação de erro
Unidade de extensão corrediça

Fonte de alimentação

CA 100V-240V

CA 100V-240V

Frequência nominal

50/60Hz

50/60Hz

• Protocolo de interface de dados:
SOAP sobre HTTP(S)

Certifi cação

CE, UL

CE, UL

• Porta de interface de dados:

*SCC Coleção de empilhamento do cassete * FC: Interface cassete *A capacidade de moedas é calculado com base na moeda R$0,10

CI-10

LAN

Gerenciamento de caixa
seguro com CI-100

O design elegante e o
sinal LED “Siga-me”

Porta de saída

Erro na recuperação

CI-SERVER, Software de
Gerenciamento de caixa

O cassete de interface do CI-10
permite uma gestão de caixa
segura (possível com o CI-100).

Fácil integração com o PDV e
autoatendimento e operação
intuitiva para qualquer cliente.

Evita entregar mudança parcial
ao cliente em caso de dispensa
incompleta devido a problemas
de encravamento/inventário.

Se ocorre um erro, a tela PDV
pode mostrar o caminho para
resolver o problema.

O CI-SERVER, que pode ser
operada via web browser,
oferece uma festão de caixa
centralizada.

Projecttime Norte

Projecttime SUL

TLEFONE: +351 229 812 220

TLEFONE: +351 214 601 539

E-MAIL: geral@innux.pt

E-MAIL: geral@projecttime.pt

MORADA: Rua José de Moura

MORADA: Park Charal - Av. 11

Coutinho, 608 1ºAndar

de Junho nº50 e 51, Armazém 3

4745-330 Muro - Trofa

2705-887 Terrugem - Sintra

Portugal

Portugal

*A CI-10 foi premiado com o the “Red Dot Award: Product Design 2012“.
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
*Por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções para garantir o correto
uso do equipamento.
* Todas as fi guras, capacidades e velocidades citados neste f olheto são testado
pela GLORY LTD. Podem haver variações dependendo das condições de uso
que não há garantia.

Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD.
O presente documento serve apenas como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento dos produtos e serviços, é importante que os clientes consultem as últimas novidades e
melhorias introduzidas nos equipamentos, aos quais podem não estar refletidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a
editora não aceitam qualquer responsabilidade por erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso destas informações. Este documento não é parte integrante de
nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e desempenho estão sujeitas ao tamanho e
à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado.
GLORY é uma marca registrada da GLORY LTD., no Japão, Estados Unidos e Europa. Todas as marcas comerciais são propriedade do grupo de empresas da GLORY Limited. A representação gráfica da
CASHINFINITY é a marca registrada da GLORY LTD. no Japão, Europa, Estados Unidos e outros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2016.
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