G-200
Рішення для самообслуговування у відділенні

Рішення G-200 від GLORY створює можливість для ваших клієнтів власноруч
проводити певні банківські операції, оптимізує навантаження на ваш персонал
відділення та створює новий концепт відділень. Завдяки поміркованій комплектації з
рециклера банкнот, рециклера монет, зчитувача карт, принтера чеків та інших
опційних пристроїв, G-200 може проводити низку операцій, не доступних для ATM.

G-200 дає можливість вашим клієнтам обрати варіант провести певну операцію власноруч або за допомогою
персоналу відділення, що дозволяє вам оптимізувати людські ресурси та витрати. Вбудований у системи
вашого відділення, G-200 може виконати усі можливі банківські операції, необхідні вашим клієнтам.
Доступ
Варіанти
встановлення
Блок обробки

Програмне
забезпечення

Конфігурація для обслуговування з переднім завантаженням
Вільно розташований в залі
Вбудований в стійку
Вбудований в стіну (в приміщенні)
Модуль замкненого обігу банкнот1:
8 модулів рециркуляції барабанного типу (RSM): до 600 банкнот кожний
Місткість інкасаційної касети: 2000 банкнот
Місткість тимчасового модуля зберігання (ISM): 500 банкнот
Місткість бункера завантаження: 300 банкнот з можливістю поповнення
Місткість лотка видачі: 150 банкнот
Вбудована можливість сортування на зношеність
Швидкість приймання: 7 банкнот на секунду
Швидкість видавання: 6 банкнот на секунду
Кількість підтримуваних номіналів: 128
Модуль замкненого обігу монет2:
8 модулів рециркуляції
Місткість боксу переповнення: 1300 монет3
Місткість бункера завантаження: 50 монет
Місткість лотка видачі: 50 монет
Швидкість приймання: 5 монет на секунду
Швидкість видавання: 4 монети на секунду
Операційна система – Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Сервіс-провайдер: сумісний з CEN XFS версії 3.30

Інтерфейс
людина-машина
(HMI)

Блок живлення
Параметри навкол.
середовища
Опції сейфів
Вага
Розміри
(Ш×Г×В)

Дисплей: 19" LCD сенсорна панель з фільтром конфіденційності дисплея
Датчик наближення для доступності машини
Сканер штрих-кодів
Зчитувач карт
Шифрована цифрова клавіатура (EPP)
Зчитувач відбитку пальця (опція)
Зчитувач NFC (безконтакт)
Принтер A4 (опція)
Сканер A4 (опція)
Сканер чеків (опція)
Чековий принтер (термо, ширина 80 мм)
Камера з мікрофоном (опція)
Динамік
Роз’єм аудіо (3.5 мм)
100-240V AC, 50-60 Hz
Для роботи: 5˚C – 35˚C, 20% – 80% RH
Для зберігання: -5˚C – 45˚C, 10% – 80% RH
Сейф UL-291 24-годинний або CEN III класу безпеки
UL-291: 710 кг CEN III: 940 кг
UL-291: 850 мм × 1230 мм × 1400 мм
CEN III: 850 мм × 1220 мм × 1400 мм

Місткість розрахована на основі нових банкнот, зношеність банкнот зменшить місткість. 2Місткість по монетам
залежить від розміру монети. Звертайтеся до місцевого представника за деталями. 3На основі суміші номіналів монет.

1

Параметри можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Будь ласка, уважно читайте посібник користувача
для вірного використання обладнання. Усі цифри, ємності та швидкості, вказані в цій брошурі відповідні до
результатів тестування в GLORY LTD. Вони можуть варіюватися в залежності від умов використання та не
гарантовані.

RBG-200

RCW-100

The RBG-200 series offers a unique and fl exible
design, allowing it to be confi gured to meet a wide
range of banknote processing requirements.

A
compact
coin
recycling
system, enabling automated
cash handling at teller positions.
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