Samoobslužný automat pro příjem mincí
•
•
•
•
•

Velkokapacitní depozit pro mince
Odolnost vůči cizím předmětům
Tisk stvrzenky pro klienta
Velký obslužný panel
Provoz 24 hodin

CMD

Nová technologie
v příjmu mincí
• Přestupní kazeta
• Zapečetěné vaky
pro akceptované mince
CMD - (Coin Master double) umožňuje efektivní svoz mincí do počítacích center k dalšímu zpracování.
CMD je depozitní automat pro samoobslužný
příjem mincí. Poskytuje pro klienty novou
atraktivní službu. Zákazníci si mohou mince
sami automaticky spočítat.
CMD je ideálním řešením pro odstranění
nepříjemné manipulace s mincemi na
pobočkách bank.

TISK STVRZENKY
Vstup na mince

Dotyková obrazovka

Po vhozu automat spočítá
hodnotu mincí a počet kusů
po jednotlivých nominálech.
Vytiskne stvzenku pro vklad.
Vložená částka se buď připíše
on-line na účet klienta,
nebo ji připíše pracovník na
bankovní přepážce.

Prostor pro
vydání
stvrzenky
nebo pro
nerozpoznané
mince
Čtečka karet

RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTICE
Prostor pro
vrácené mince

CMD je unikátní automat, který zajišťuje přesnost
počítání a kontrolu pravosti mincí CZK nebo EUR.
Nová technologie zajišťuje spolehlivost a bezporuchovost zařízení. Dostupnost služby může být 24
hodin, 7 dní v týdnu.
Na rozdíl od ostatních depozitních automatů je
odolný vůči cizím předmětům.
Díky kompaktnímu designu a malým rozměrům
se může CMD snadno umístit na jakékoliv místo do haly banky nebo do samoobslužné zóny.
Unikátní funkcionalita CMD zajišťuje rychlou návratnost investice.
CMD je připravený na export do informačních systémů třetích stran.

VZDÁLENÁ SPRÁVA TERMINÁLU CDWM
Albacon vyvinul aplikaci CDWM pro vzdálenou správu a monitoring C-Masterů. S aplikací CDWM lze na dálku on-line sledovat atuální stav terminálu (např. aktuální stav naplnění, aktuální přehled všech provedených transakcí včetně jednotlivých výčetek). Pomocí filtrů lze velmi jednoduše dohledat jakoukoliv transakci a následně např. vytisknout výčetku. Aplikace je připravena pro snadnou integraci do informačních
systémů.
Aplikace pro vzdálenou správu může být nainstalována v bance a v C.I.T.
CMD vyhovuje článku 6 EC1338/2001.
CMD má certifikát OENB
(Rakouská národní banka).
oenb-testcentrum@oenb.at

Technické parametry
Napojení na systém

semi/full - online

Depozit mincí

ano

Automatické otevírání a zavírání
vstupu pro mince

ano

Počet sběrných vaků

4

Tisk stvrzenky

ano

Přestupní přihráda pro mince

ano

Dotyková obrazovka

ano

Čtečka karet

ano

Síťové PC

ano

Automatické čištění pomocí
stlačeného vzduchu

ano

UPS

ano

Rozměry (mm)

560 x 890 x 1 450
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