ATM Adattis Full Function

MENOR DE SUA CATEGORIA, PROPORCIONA ALTA
PERFORMANCE, ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA
NAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, ACEITA AINDA DEPÓSITOS
DE NOTAS E CHEQUES EM ENVELOPES

automação BANCÁRIA

ATM Adattis Full Function
O ATM Adattis Full Function oferece a mais ampla gama de serviços voltados
às necessidades de autoatendimento no setor bancário, com operações como
consultas, transferências, depósitos de notas e cheques em envelopes, saques
e pagamentos de contas com códigos de barras, podendo incorporar recursos
adicionais de segurança física e lógica.

BENEFÍCIOS

Incorpora os mais elevados padrões de qualidade na fabricação e componentes
mecatrônicos de precisão, resultando em um equipamento que combina elevada performance
e alta disponibilidade.
Suporta até 4 cassetes auto-lacráveis com armazenagem de até 2500 cédulas, proporcionando
alta capacidade de operação.

Permite configuração com opção de sensores contra fraudes e autenticação de
operações por biometria, aumentando a segurança nas transações.

Realiza operações de saques, depósitos, pagamentos e consultas, com alta performance e
segurança.

Acesso e
manutenção

Traseira ou frontal.

Fechaduras

Fechadura com segredo eletrônico e fechadura
com segredo mecânico com chave tubular.

Sensores

• Sistema composto por módulo dedicado e
conjunto de sensores, garantindo a monitoração
dos eventos de acesso autorizados ou não.
• Anti-skimming (opcional).

Monitor
de vídeo
Teclado
Impressora

Leitora de
cartões

Dispensador
de notas

• LCD de 15”.
• Filtro de privacidade e/ou touchscreen (opcional).
• Teclado EPP 3DES Certificação PCI
• 4 teclas de função de cada lado do monitor
(opcional).
• Impressora gráfica com tecnologia térmica.
• Corte por guilhotina e presenter.
• Papel largura 76 mm e diâmetro da bobina 9”.
• Leitora Automática: motorizada para leitura e
gravação nas trilhas 1, 2 e 3. Shutter, cabeça de
pré-leitura e compartimento para coleta de cartões
recolhidos; Smart Card. EMV 4 (opcional)
• Leitora DIP: Leitora híbrida de inserção para
leitura de trilha magnética e leitura e gravação
em Smart Card; EMV 4 (opcional)
• Contactless: Compatível ISO/IEC 14443 Type A
e B, NFC e Mifare Classic / DESFire (opcional)
• Dispensador de notas com até 4 cassetes
autolacráveis com capacidade de até 2500
cédulas cada.
• Cassete para notas rejeitadas e não retiradas.
• Shutter.
• Separador de notas por fricção.

Módulo de depósito

Módulo de depósito em envelopes com
autenticação por impressão a jato de tinta
ou leitura de código de barras.

Cofre

UL 291 - 24 horas ou Cofre Reforçado
OKI Brasil

Scanner

Scanner para leitura de código de barras

CPU

Compatível com padrão PC.

Sistema operacional

MS Windows

Software

CEN/XFS

Leitor biométrico

Opcional
• UPS integrado
• Indicador luminoso de disponibilidade
• Indicador luminoso para módulos (flickers)
• Iluminação para teclado (opcional)
• Multimídia; 16 bits compatível com MIDI
e WAVE, com conector para fone de
ouvido e controle de volume.
• Câmera de vídeo
• Teclado Operador
• Espelhos retrovisores

Outras
especificações

Dimensões (L x A x P)

600 x 1590 x 830 (mm)

Certificações

• Cofre UL 291 24h nível 1
• CE (EU)
• FCC (USA)
• NOM (México)
• SMARK (Argentina)
• UL291
• Aderente à diretiva RoHS (opcional).

Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com
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