Kompaktná hodnotová počítačka a triedička bankoviek
• Skvalitnenie a urýchlenie obsluhy klientov
• Automatické počítanie zmesi bankoviek
• Spoľahlivé overovanie pravosti
a presné počítanie

USF-50/51
Vysoká kvalita
Spoľahlivosť

Presnosť
bez kompromisov
Variant štvormenová
EUR + GBP + USD + CZK
Variant sedemmenová
EUR + GBP + USD + CZK + PLN + HRK + HUF
ideálne pre zmenárne

Zníženie nákladov na obeh hotovosti.
• Overovanie pravosti a triedenie podľa kvality
(na bankovky vhodné pre ďalší obeh – FIT
a bankovky na vyradenie z obehu – UNFIT).
•

VERIFIKÁCIA PODĽA VYHLÁŠKY NBS
Počítačky rady GFS majú odkladaciu priehradku,
čo umožňuje počítať a overovať pravosť
eurobankoviek a prípadné falošné bankovky
automaticky vyradiť bez zásahu obsluhy do
odkladacej priehradky, čím sa spĺní Vyhláška
č.605, §7 Národnej banky Slovenska.
Počítačky rady GFS spoľahlivo rozpoznajú aj nové
typy falšovaných bankoviek.
Zariadenie sa nachádza v zozname úspešne
otestovaných zariadení uvedených na strankách
ECB.

SPOČÍTANIE ČIASTKY VKLADU
( VŠETKÝCH NOMINÁLOV NARAZ)

POČÍTANIE JEDNEJ NOMINÁLNEJ
HODNOTY
V režime DD (different denomination) počítačka identifikuje nominálnu hodnotu prvej bankovky. Bankovky rovnakej nominálnej hodnoty
započíta. Spočíta kusy a hodnotu.
Bankovky inej nominálnej hodnoty rovnakej
meny a bankovky iných mien vyradí do odkladacej priehradky pre nezapočítané bankovky.
Do odkladacej priehradky vyradí taktiež neplatné, podozrivé bankovky a falzifikáty.

PRESNOSŤ TECHNOLÓGIE POČÍTANIA

Režim MIX overuje pravosť, spočíta hodnotu
a kusy netriedených bankoviek, zobrazí súpisku
(kusy a nominálnu hodnotu) na displeji.
Celý vklad klienta je spočítaný a overený rýchlejšie ako pri počítaní po jednotlivých nominálnych hodnotách.
Vhodné riešenie predovšetkým pre vklady, kde
jednotlivé nominály nedosahujú počet dávky
100 ks.

Detektor zlepených bankoviek mechanicky kontroluje každú bankovku. Ak má podozrenie, že by
mohli prejsť naraz dve bankovky ako „zlepené“, nezapočíta ich a vyradí ich do odkladacej priehradky.

Vklady klientov sa spracujú na USF až
5x rýchlejšie ako na bežných počítačkách.

USF-50/51 – dokáže automaticky
spočítať hodnotu zmesi bankoviek

GLORY - POKROČILÁ TECHNOLÓGIA SKENOVANIA BANKOVIEK
Líniové senzory
Vysoké rozlišenie a šírka
skeneru poskytne dobre
viditeľný obrázok celej
bankovky.

Senzor viditeľného
spektra a IR
Obidve strany bankovky
sú snímané šiestimi
rôznymi spôsobmi
overujúcimi šesť rôznych
obrazov.

Senzor hrúbky

Široký magnetický
senzor dokáže detekovať
bezpečnostné znaky
kdekoľvek na bankovke.

Mechanický senzor
hrúbky s istotou
rozpozná zdvojené
bankovky a pásku.

Celá délka

Celá délka

Jasne viditeľný obraz
celej bankovky

Magnetický senzor

6 obrazov

Ľahko rozpoznateľné
bezpečnostné znaky

Mechanická detekcia
celej bankovky

volitelně

Spoľahlivosť triedenia podľa 		
	kvality
USF-50/51 používa know-how GLORY pre
presné triedenie bankoviek podľa kvality.
USF-50/51 do jednej priehradky vytriedi bankovky upotrebiteľné pre ďalší obeh, do druhej priehradky (odkladacej) vytriedi bankovky
nevhodné pre ďalší obeh.

Automatická voľbA meny
Voľba meny na USF-50/51, ktorú chcete počítať,
sa vykonáva plnoautomaticky podľa prvej vloženej bankovky.
Volitelne za príplatok: spracovanie mien EUR+
USD+GBP+CZK+HRK+HUF+PLN.

NON-STOP OVEROVANIE PRAVOSTI
S ODKLADACOU PRIEHRADKOU
Bankovka, ktorú software vyhodnotí ako podozrivú, neplatnú, zlepenú alebo falošnú, je vyradená do odkladacej priehradky.
Táto bankovka nie je započítaná.
Veľkou prednosťou tohoto systému vyraďovania bankoviek, ktoré nie je môžné započítať, je
kontinuálne nepretržité počítanie vkladu bez
zastavenia.

TICHÁ PREVÁDZKA
Hlučnosť GLORY USF-50/51 bola znížená na
minimum a preto neruší pracovníka pri jednaní so zákazníkmi.

AUTOMATICKY UZATVÁRATEĽNÝ KRYT
Automaticky uzatvárateľný kryt stohovača
zabraňuje vdychovaniu prachu, alergénov a baktérií z bankoviek. Pričom použitie tohoto krytu
nemá žiadny negatívny dopad na samotný počítací proces (nespomaluje ho, nekomplikuje, ...).

ZOBRAZENIE A TLAČ SÚPISKY VKLADU
Po spočítaní vkladu si môže obsluha zobraziť súpisku na displeji operačného panela.

FUNKCIA DÁVKOVANIA
Možnosť voľby akejkoľvek dávky a možnosť zadať
odpočítavanie rôznych nominálnych hodnôt na
súpiske.

USF-50/51 - Kompaktná hodnotová počítačka a triedička bankoviek

Rôzne veľkosti, podobná technológia!

360 mm

600 mm

USF-50/51

UW-600

VHODNÁ PRE ZÁZEMIE AJ NA POKLADNE

USF-50/51

Hodí sa na každé
pracovisko.
Umožňuje návrat
bankoviek do obehu na
všetkých pobočkách.

• ľahký prístup
k transportnej
dráhe bankoviek
• čítačka sériového
čísla bankovky

Triedička 2+1
USF 100

Špecifikácia
Rozmery (mm)

300 (š) x 360 (h) x 360 (v)

Hmotnosť

18 kg

Rýchlosť

650 - 720 bankoviek / min

Displej (mm)

Farebný TFT ; 70 (š) x 53 (v)

Kapacita

Stohovač
cca 200 bankoviek
Odkladacia priehradka cca 100 bankoviek
Podávač
cca 300 bankoviek

Režimy

Hodnotové počítanie/overovanie pravosti/
triedenie nominálov/počítanie kusov
Triedenie podľa kvality/rub a líc/orientácia
Čítanie sériového čísla bankovky (voliteľne)

Rýchlosť pri čítaní cca 650/min * všetky styři smery
sériového čísla
bankovky
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