TELLER CASH RECYCLER TG7

AUTOMATIZA A CONTAGEM, SAQUE E ARMAZENAMENTO
DAS CÉDULAS, PROPORCIONANDO MAIS EFICIÊNCIA E
SEGURANÇA ÀS OPERAÇÕES DE CAIXA E TESOURARIA

automação BANCÁRIA E COMERCIAL

TELLER CASH RECYCLER TG7
Atualmente os meios e canais de pagamento são bastante diversificados. Ainda
assim, o pagamento em dinheiro continua sendo uma das opções mais utilizadas
pelo consumidor, gerando grande movimentação de numerário.
Para garantir eficiência e segurança na gestão do numerário e rapidez no
atendimento ao cliente, oferecemos o equipamento TCR -Teller Cash Recycler TG7,
que automatiza o recebimento, saque, contagem, validação e armazenamento de
cédulas nas operações de caixa e tesouraria das instituições financeiras e lojas
do varejo.

BENEFÍCIOS
Dispensa a conferência manual de cédulas, eliminando erros na contagem e risco de aceite
de notas falsas.
Aumenta a velocidade das operações, sendo capaz de processar até 12 cédulas por segundo.
Reutiliza o dinheiro depositado para abastecimento de troco e pagamento de despesas,
proporcionando maior eficiência operacional.
Conta, reconhece, valida, separa e armazena maços de até 200 cédulas.
Utiliza tecnologia de armazenamento por empilhamento, sem deformação das cédulas.
Reconhece até 128 diferentes denominações, incluindo estrangeiras.
Possui o exclusivo sistema WebTeller Assist que permite utilização do TCR como cofre
inteligente, sem necessidade de integração com o sistema da instituição; controle de acesso
individualizado; rastreabilidade das operações; conciliação contábil e histórico das transações.

Acesso

Pelo lado do operador para depósito,
saque e abastecimento.

Sistema de Cassete
Combinado

Até 10 cassetes para reciclagem + 1
cassete para depósito.

Capacidade Total

Até 14.350 cédulas novas, dependendo
da combinação de cassetes.

Denominações

Até 128 diferentes denominações.

Capacidade de
saque/depósito

• Entrada para maços de até 200 cédulas.
• 2 saídas para até 100 cédulas cada
(saídas 1 e 2).

Velocidade

Até 12 cédulas/segundo.

Interface do usuário

Display colorido de 3,5”com Touch Screen.

CPU

Plataforma PC compatível.

Interface

USB, LAN

Interface de SW

WebTeller Assist

Alimentação

AC 90V ~ 264V

Cofre

Cofre UL 291 (24H - Level 1)

Fechaduras

Fechadura Eletrônica + Mecânica

Peso

410 Kg

Dimensões (LxAxP)

465 X 877 x 1015
(altura sob a mesa 680mm)

Opcionais

Estação de monitoramento composta de
monitor, teclado e mouse.

50±1Hz / 60±1Hz

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