
 
 
 

CI-SERVER 
Програмне забезпечення 
для керування готівкою 
 

 

Програмне забезпечення для керування готівкою CI-SERVER оптимізирує 

операції у відділеннях та бек офісах за рахунок надавання звітності про потоки 
готівки через веб інтерфейс. В тандемі з торговою точкою CASHINFINITY™ та 

рециркуляторами в офісі, менеджери магазину отримують в реальному часі 
інформацію про стан пристроїв та мають перед собою загальну картину всіх 
запасів готівки в апаратах CASHINFINITY. 



CI-10

Компактна система рециркуляції, що 
забезпечує автоматичну обробку 
готівки в пунктах оплати підприємств 
роздрібної торгівлі. 

CI-100

Швидка та безпечна 
обробка готівкових 
коштів та зберігання їх 
в бек офісі 

CI-200

Рішення з великою емністю 
та високою швидкістю для 
керування готівкою в офісі. 

Складова частина нашого системного рішення CASHINFINITY™, програмне забезпечення CI-SERVER 
гарантує продуманий підхід до організації бізнес-процесів в реальному часі. Результат – підвищення 
ефективності роботи, рентабельності та якості обслуговування клієнтів в магазині. 

Супутні рішення... 

CI-SERVER

Протокол обміну 
даними 

SOAP поверх HTTP 

Кількість 
пристроїв для 
пділкючення 

CI-SERVER Small - CI-10/CI-50 × 3, CI-50/CI-100/200/300 × 1
CI-SERVER Standard - CI-10/CI-50 × 200, CI-50/CI-100/200/300 × 20

Функції Керування запасами готівки у всіх пристроях CASHINFINITY 

магазина Керування станом всіх пристроїв CASHINFINITY магазина 

Налаштування всіх пристроїв CASHINFINITY магазина 

Віддалене оновлення вбудованого програмного забезпечення/шаблонів 

розпізнавання всіх пристроїв CASHINFINITY магазина 

Віддалене зчитування лог-файлів всіх CASHINFINITY магазина 

Відправка повідомлень по електронній пошті 
Функція гнучкої комунікації CI-Connector 

Системні вимоги 

Операційна 
система 

Microsoft SQL Server 2012  

Microsoft SQL Server 2012 R2 

Microsoft SQL Server 2016  

База даних Microsoft SQL Server 2012 Express 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2016 Express 

Microsoft SQL Server 2016 Standard 

Вимоги до клієнтської програми 

Браузер Internet Explorer 11 

*Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Будь-ласка, уважно прочитайте 
інструкцію, щоб переконатись у правильному використанні обладнання. Всі кількісні показники, продуктивність 
та швидкість, що наведені в даній брошурі, відповідають результатам, отриманим компанією GLORY LTD в 
ході тестових випробувань. Вони можуть змінюватись в залежності від умов використання та на гарантуються.
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