Multifunkční Selfservice ATM RG7+
s recyklačním modulem na mince CI-10

Široké možnosti využití v závislosti na aplikačním SW

Vklady a výběry
bankovky a mince

Možnost
integrace
s bankovním
systémem

Dostupnost
24 hodin denně

Možnost
připojení
na autorizační
centralu

RG7+
CI-10

Identifikace uživatele

Dotyková obrazovka

Hardwarově je zařízení připraveno splnit všechny požadavky provozovatele na bezpečnou identifikaci. V závislosti na použitém aplikačním SW může splnit i požadavky kartových asociací pro akceptaci platebních karet.

Typy transakcí
V závislosti na aplikačním SW je HW pokladny připraven
provádět všechny typy vkladových a výběrových hotovostních transakcí s bankovkami a mincemi.

Zpracování bankovek OKI RG7+
Pro samoobslužné vklady, výběry (recyklace) a případné
vrácení bankovek je použit recyklační ATM OKI RG7+.
OKI RG7+ má dokonalou mechatroniku a rozpoznávací jednotku s unikátní logikou. Tyto vlastnosti zaručují
maximální spolehlivost zařízení v nejnáročnějších provozních podmínkách. OKI RG7+ umožňuje vkládat a vybírat hotovost v dávkách až po 200 kusech. Bankovky
jsou vkládány do přepravních kazet s recyklační funkcí
(umožňují hotovost také vydávat) v trezorové části,která
je chráněna trezorem CEN L.
Recyklační bankomat má oddělenou počítací a trezorovou část, zajišťující vysokou bezpečnost a možnost vstupu pouze oprávněných osob do trezoru.

Zpracování mincí - CI-10
Pro samoobslužné vklady, výběry (recyklace) a případné vrácení mincí je použit automatický recyklační modul
CI-10 japonské firmy Glory. Pokladna akceptuje a ověřuje pravost všech českých mincí. Pokladna je vybavena
osmi recyklačními zásobníky mincí. V závislosti na aplikačním software umožňuje CI-10 vkládat, vydávat mince nebo vracet přeplatky v mincích. Pokladna je také vybavena odvodovým boxem, pro snadné a rychlé vyjmutí tržby ze zařizení.

Řídící počítač
Součástí ATM RG7+ je řidící počítač s operačním
systémem s Win 10 a XFS vrstvou pro komunikaci se
všemi komponenty ATM.

identifikace

vklad bankovek a mincí

Velikost obrazovky 15“ barevný TFT (XGA), rozlišení
1024x768 obr.bodů s polarizačním filtrem a ochranou
proti neoprávněnému sledování obrazovky.

Čtečka karet
Pro identifaci uživatelů je pokladna vybavena čtečkou čipových a magnetickch karet. Jedná se o čtečku Sankyo
umožňující zadržet neodebrané karty a vracet karty při
výpadku proudu. Čtečka Sankyo je certifovaná podle PCI
DSS. Zabezpečení před trappingem, anti-skimming, anti-fishing.

NFC bezkontaktní čtečka
Lze doplnit o bezkontaktní čtečku platebních karet vyhovující certifikaci PCI DSS pro akceptaci platebních karet
Visa a Master Card.

Čtečka čárových kódů
Pokladnu lze doplnit o čtečku čárových kódů nebo o jakýkoliv systém identifikace uživatelů nebo transakcí,
např. MIFARE, RFID.

Tiskárna
Jedná se o termo tisárnu stvrzenek s velkokapacitním
návinem papíru.

PIN PAD
Systém je dodáván s numerickou PIN klávesnicí, vyhovující certifikaci podle PCI DSS pro akceptaci platebních karet Visa a Master Card.

UPS
Pro případ výpadku elektrické energie je možné doplnit
zařízení o záložní napájení, které zajistí bezproblémové
dokončení rozpracované transakce. Po ukončení transakce je pokladna přepnuta do režimu mimo provoz až
do obnovení napájení.

aut.uložení do přepravních
obalů v trezoru

tisk stvrzenky

Obslužný software - SMART
Obslužný software SMART je jedničkou na trhu obslužných aplikací pro vkladové terminály. Svým charakterem umožňuje, aby
příjem tržeb od klientů byl realizován bankou nebo jejím korporátním klientem.
Software řešení SMART bylo vyvinuto a uvedeno do provozu
společností Albacon Systems v roce 2010. Funkcionalita vychází z osmiletých provozních zkušeností a tudíž pokrývá jak standardní, tak i mnohé specifické požadavky na automatizaci příjmu
tržeb. SW řešení SMART zároveň splňuje vysoký standard jednoduchosti obsluhy pro uživatele.
SMART je modulární, nastavitelný systém (definice více typů uživatelů pro vklad, výběr způsobu identifikace uživatele, parametrizace deklarace částky, definice podmínek akceptace vkladu tržeb a způsob řešení přeplatků a nedoplatků, tisk různých forem stvrzenek, definice ovládaní a postupů v souladu
s nastavenými procesy a oprávněními uživatelů, zasílání notifikačních e-mailových zpráv dle charakteru vzniklé události (např. naplnění pokladny, docházející papír, chybové stavy, odvody a další funkce).
Veškerá data jsou ukládána v SQL databázi, která je založená na relačním modelu, zajišťující integritu a bezpečnost dat
dle nejvyšších standardů.
Monitoring CDWM – pro efektivní začlenění pokladen do Cash Managmentu zákazníka vyvinul Albacon Systems, a.s.
webovou aplikaci vzdálené správy Cash Deposit Web Management. (konfigurační funkce, monitorovací funkce, user
management, manažerské funkce).

Možnosti implementace
S aplikací SMART - řešení bude nabízet vkladové funkce a funkce rozměňování s možností napojení na bankovní systém pro výměnu dat. S online nebo offline připisováním vkladu na účet klienta.
S bankovní aplikací - s podporou autorizace s napojením na asociace. Řešení může nabízet veškeré vkladové a výdajové funkce. S online připisováním provedených transakcí na účet klienta.

Další technické parametry

Maximální kapacita bankovek

5x odvodová kazeta s recyklační funkcí (5 x 2 200 ks=11 000 ks)
1x odvodová kazeta mini (600 ks)
celkem až 11 600 ks bankovek

Maximální kapacita mincí

8 x recyklační zásobník (8 x 80 – 200 ks = 640 – 1 600 ks)
1 x odvodový vak 4 000 ks mincí
celkem až 5 600 ks mincí

Akceptor bankovek

200 ks

Akceptor mincí

50 ks

Trezor bankovek

CEN L, dva zámky - elektrický kombinovaný a motýlkový

Displej

15“ dotykový s rozlišením 1024 x 768 pixelů

Specifikace PC

Procesor Corei3 3,7GHz
2 x HDD500GB
10x USB
1x DVD
SW licence OS MS Win 10

Hlavní přínosy použití pokladny
 Úspora nákladů
 Zabezpečení proti krádeži (trezor bankovek CEN L , dva trezorové zámky)
 100% kontrola pravosti u přijímaných bankovek - certifikace ČNB
 Kompletně outsourcovatelný systém zpracování tržeb
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