GDB-100
Депозитное решение

Масштабований пристрій автоматизації внесення банкнот з гнучкими
можливостями
зберігання
банкнот,
розширеними
функціями
аутентификації та сортування. GDB-100 довзоляє представникам бізнесу та
фізичним особам вносисти велику кількість банкнот. Внесення обробляються
швидко та ефективно, виключає ручні операції з готівковими коштами та
знижує витрати на обробку готівки.

GDB-100 швидко і просто інтегрується в зони обслуговування клієнтів оператором, самообслуговування або
всередині бек офісу.
Модуль обробки

Модуль внесення банкнот пачкою: ємність 300 банкнот
Касети: компактна версія – 3 касети
велика ємність – 5 касет
Ємність касети: 2500 банкнот*
Ємінсть касети тимчасового зберігання: макс. 300 банкнот (опція)
Ємність відтсіку відбраковки: макс. 100 банкнот
Швидкість обробки: 10 банкнот в секунду
Кількість номиналів: 128
Шторка у відсіку внесення (опція) та у відсіку відбраковки (опція)
ADA-сумісність: доступна в моделях з низьким сейфом
Доступ до касет зпереду та ззаду (доступ ззаду – опція)
Функція розпізнавання серійних номерів** – опція

Типи сейфів

Габарити
(Ш × Г × В)

*Ємність залежить від стану банкнот (2500 вказано для банкнот товщиною 0.11мм або
менше)

Інтерфейс
взаємодії з
пристроєм

Екран: 15" кольоровий ЖК сенсорний монітор
Пристрій зчитування карт: моторизований або DIP зчитувач карт (опція)
ПІН-пад з шифруванням – сертифІкований по PCI
Термопринтер чеків
Безпека
Фізична: Електроний замок, додатковий механичний замок (опція)
Стандарт: UL291-24 сейф, з анкерними болтами
Опція: CEN III сейф (доступний тільки для варіанту з 3 касетами)
Сертификати
Сертифікація середовища: ROHS, WEEE directive, EU battery directive
Відповідність стандартам безпеки: UL, CE, CB, IEC60950
Комунікації
Стандарт LAN підключення
підтримка XFS інтерфейсу – REST інтерфейс
Температура та
Експлуатація: 5ºC – 35ºC, 20% – 80%
відносна вологість Зберігання: -10ºC – 60ºC, 10% – 80%

Високий сейф – бокс для конвертів та інших внесень
Низький сейф – ADA сумісність
Версія с великою ємністю – 5 касет
Компактна версія – 3 касети
Лічильник оператора (низький сейф)
3 касети/компакт
550 × 930 × 840 мм
5 касет/велика ємність
550 × 930 × 1117 мм
Лічильник оператора (високий сейф)
3 касет/компакт
550 × 1100 × 840 мм
5 касет/велика ємність
550 × 1100 × 1117 мм
Самообслуговування (низький сейф)
3 кассет/компакт
550 × 1406 × 840 мм
5 касет/велика ємність
550 × 1406 × 1117 мм
Самообслуговування (високий сейф)
3 касети/Compact
550 × 1576 × 840 мм
5 касет/велика ємність
550 × 1576 × 1117 мм

На картинці зображений варіант з 3-мя касетами. 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.
**Необхідна додаткова розробка для деяких валют, будь ласка, зв'яжіться з представником Glory у вашому
регіоні для отримання додаткової інформації.

Супутні рішення...
Серія RBG-200

CASHINSIGHT™ ASSURE

Серія RBG-200 пропонує унікальну
та
гнучку
конфігурацію
для
задоволення широкого спектру
вимог до обробки банкнот.

CashInsight Assure прискорює
роботу пристроїв для обробки
готівки, підвищуючи
продуктивність касової
діяльності.

ANTUAR INBRANCH KIOSK
DEPOSITORY FOR THE GDB-100
Дозволяє
клієнтам
виконувати
велику кількість операції на пристрої
GDB-100, підключеному до мережі
відділень банку.
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