O K I & K A L Partner

RG7 od OKI
konečne pravý ATM
vklady a výbery v uzatvorenom cykle
japonská kvalita

SEN SA STÁVA SKUTOČNOSŤOU

KONEČNE PRAVÝ ATM

• Multifunkčné ATM OKI RG7 umožní
Vašim klientom vykonávať vkladové a výberové
transakcie spoľahlivo a rýchlo v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú dobu, 24 hodín, 7 dní v týždni.
• V kombinácii s automatickými recyklačnými
pokladňami je možné realizovať dlhodobý zámer
bánk – redukovať alebo úplne odstrániť manipuláciu s hotovosťou na pobočkách.

• Výraz ATM (Automated Teller Machine) bol
doposiaľ pojmom iba pre výber hotovosti. S nástupom RG7 sa napĺňa pravý význam slova ATM. RG7
je možné použiť takmer pre všetky hotovostné
a bezhotovostné transakcie.
• Použitím ATM RG7 je možné dosiahnuť vysokého stupňa automatizácie spracovania, kedy sa do
spracovateľského centra prevážajú iba depozitné
kazety.
• Prijaté bankovky najčastejšie používaných nominálov sú smerované do recyklačných kaziet, kde
zostávajú pripravené pre ďalší výber.

FLEXIBILITA NASTAVENIA

ATM RG7 môže byť umiestnený buď štandardne alebo formou TTW

KONFIGUROVATEĽNOSŤ
ATM RG7 môže byť použitý v rôznych
konfiguráciách:
• Recyklačný ATM s uzatvoreným cyklom vkladov
a výberov
• ATM s oddelenými vkladmi a výbermi
• Hotovostné aj bezhotovostné platby faktúr
• Plnenie kaziet prostredníctvom špeciálnej vkladovej transakcie

• Flexibilita nastavenia pre prijímané a vydávané
bankovky umožňuje prispôsobiť konfiguráciu
ATM RG7 štruktúre nominálov na jednotlivých
pobočkách. Pobočky s prevahou príjmu môžu mať
viac depozitných kaziet, pobočky s prevahou výdaju
môžu mať viac recyklačných kaziet.
• V spracovateľskom centra môže byť ATM RG7 použitý na prípravu štartovacej hotovosti pre kazety bankomatov. V retailových reťazcoch môže ATM
RG7 plniť funkciu hlavnej pokladne.
• Kazety je možné plniť štartovacou hotovosťou
pomocou dotačnej transakcie - redukuje náklady
na náhradnú kazetu a náklady na opravy.

NÁSKOK NIEKOĽKÝCH GENERÁCIÍ
• Firma OKI má svetové prvenstvo v multifunkčných
ATM s uzatvoreným cyklom hotovosti (tzv. recyklačných). Prvé multifunkčné ATM od OKI na svete bolo
vyrobené už v roku 1982 a od tej doby sa OKI radí
medzi najväčších dodávateľov multifunkčných ATM
s počtom inštalovaných kusov viac ako 190 tisíc.
• V súčasnosti na Slovensko prichádzame s novým
typom ATM RG7, ktorý predstavuje už siedmu
generáciu týchto multifunkčných recyklačných ATM
OKI.

Ľahké používanie a široké možnosti priestorového riešenia

MAXIMÁLNA SPOĽAHLIVOSŤ

TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK

• ATM RG7 garantuje spoľahlivú prevádzku s takmer
100%-nou dostupnosťou. Optimálna cesta prechodu bankoviek zariadením predbehne svojou geniálnou jednoduchosťou všetky doteraz známe zariadenia. Táto dômyselná konštrukcia umožňuje spracovávať i veľmi poškodené bankovky.
• Špičková technológia verifikačnej jednotky OKI zaisťuje presnú detekciu pravosti a triedenie bankoviek
podľa kvality.

Špeciálny kryt zamedzuje snímaniu klávesnice z rôznych
uhlov, klávesnica zároveň disponuje reliéfnym písmom.

VARIABILNÝ SYSTÉM

OPTIMALIZÁCIA HOTOVOSTI

• Identifikácia klienta: pomocou bežných platobných kariet, ID kariet, čítačky čiarového kódu,
voľbou ID na klávesnici apod.
• Multifunkčné ATM RG7 je pripravené pre začlenenie do infraštruktúry bánk a asociácií prostredníctvom multi-vendor aplikačného softwaru KAL.

• Zníženie stavu zásob: štúdium ukazuje, že použitie
vkladov pre automatizované výbery znižuje stav
zásob na pobočkách až o 50%.
• Zníženie nákladov na prepravu.
• Zníženie nákladov na spracovanie hotovosti (prepočet, kontrola, adjustácia) - bankovky v zrovnanom
stave v kazetách je možné rovno vložiť do triedičky
bankoviek.

SYSTÉM ČÍTANIA
SÉRIOVÝCH ČÍSIEL
EUR + CZK + USD
• Sériové číslo každej bankovky je zaznamenané
v logu bankomatu. Na potvrdenke pre klienta
a v žurnáli môže byť obrázok sériového čísla
zadržanej bankovky. Backtracking je možné vykonávať vzdialene podľa sériového čísla bankovky.
• Na potvrdenke môže byť grafický obrázok sériového čísla zadržanej bankovky a presný čas príjmu
bankovky do zariadenia.

SERVISNÉ ZÁZEMIE
• ATM RG7 od OKI je jedným z mnohých produktov
bankovej techniky podporovaných rozsiahlou servisnou sieťou a je tiež intenzívne podporovaný IT
týmom spoločnosti ALBACON. Spoločnosť servisuje
viac ako 10.000 strojov pre spracovanie peňazí na
všetkých pobočkách českých a slovenských bánk.

OKI RG7
• Vyhovuje nariadeniam ECB.
• Triedenie bankoviek podľa kvality na vhodné (do recyklačných
kaziet) a nevhodné (do depozitných kaziet).
• Kontrola nominálnych hodnôt a pravosti pri vklade a výbere
bankoviek.
• 40 % svetového trhu recyklačných ATM.
190.000 kusov.
• Jediný recyklačný bankomat v SR/ČR

s čítaním sériových čísiel pre EUR + CZK + USD.

• Jediný recyklačný bankomat v SR/ČR
konfigurovateľný pomocou konfiguračného nástroja.
• Funkcia Multicurrency
príjem, výdaj, recyklácia (EUR + CZK + USD)
• Malé rozmery, veľká kapacita

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
INŠTALÁCIA




Obsluha predná/zadná
Zabudovanie do steny (voliteľné)

TREZOR




Trieda UL-291
Trieda CEN III/IV (voliteľné)








15’’ LCD farebný TFT (XGA)
Dotykový displej
Polarizačný filter
Numerická PIN klávesnica so 4 funkčnými tlačidlami
PCI vyhovujúci 3-DES EPP (RSA voliteľné)
Ochranný kryt - PIN



DISPLEJ
KLÁVESNICA

ČÍTAČKA KARIET






SANKYO motorizovaná čítačka kariet ISO7810/7811, EMV
level 1
Zadržanie neodobranej karty
Vrátenie karty pri výpadku prúdu
Zabezpečenie pred trappingom
Anti-skimming, anti-fishing

TLAČIAREŇ




Termo tlačiareň potvrdeniek
Ihličková tlačiareň žurnálov

VOLITEĽNÉ MODULY



Skener čiarových kódov, bezdotyková čítačka kariet IC

Režimy



Vklad, výdaj, recyklácia

Transakcia



Vklady/výbery jednorázovo do 200 ks bankoviek

Počet kaziet




Max. 7 kaziet
5 recyklačných kaziet + 2 viacúčelové

Kapacita kaziet





cca 2750 ks bankoviek/recyklačná kazeta
cca 3000 ks bankoviek/kazeta pre výdaj
cca 600 ks bankoviek/viacúčelová kazeta






Dostupná
Zhoda s článkom 6 ECB, spätná identifikácia klienta,
možnosť triedenia podľa kvality na vhodné a nevhodné pre
ďalší obeh
Certifikát ECB, ČNB
Funkcia Multicurrency

HMOTNOSŤ






Windows 7
470 x 1005 x 1525 (prístup s obluhou spredu)
470 x 955 x 1525 (prístup s obsluhou zozadu)
450 kg (UL-291)

PROSTREDIE




Teplota: +5°C do + 40°C (s voliteľnou výbavou až do -40°C)
Vlhkosť: 20 % do 80 %





AC 110-240 V, 50-60 Hz
Pohotovostný režim: 200W
Max. príkon: 400W

SPRACOVANIE BANKOVIEK

Funkcia retract
Ďalšie

OS
ROZMERY (šírka x hĺbka x výška)

PRÍKON
Napätie
Spotreba energie

ALBACON, s. r. o.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

tel: 033 7743 232, fax: 033 7957 282
www.albacon.sk, e-mail: albacon@albacon.sk

