
TD 412 Solução 
de depósito de notas

Para instituições bancárias que procuram
oferecer um serviço distinto e de qualidade.

BENEFÍCIOS

EFICIÊNCIA
O equipamento mais rápido do mercado (valida 600 
notas por minuto) e está disponível 24 x 7 x 365.

INOVAÇÃO
Gestão e monitorização da rede e dos dados de 
negócio através da Plataforma ZGS.

FLEXIBILIDADE
Costumizável e passível de ser integrado nos Core 
Systems de instituições bancárias através do 
protocolo de integração Zarph.

SEGURANÇA
Identificação através de cartão bancário com 
ou sem verificação PIN o�ine e tempo 
de exposição reduzida para Clientes 
(um depósito de 200 notas leva 
20 segundos).

   

560mm

1200mm

A TD412 é uma solução de depósito de grande capacidade e alta velocidade, com tecnologias de ponta 
tais como validação de notas e rastreio de número de série*. A solução permite aos bancos reduzir as 
filas nos balcões, dando ao Cliente a possibilidade de efetuar depósitos autonomamente, de forma 
cómoda e rápida. Os depósitos são validados e creditados em tempo real numa conta pré-selecionada 
pelo Cliente. A TD412 foi especialmente concebida para integração em ambientes bancários, permitindo 
às instituições oferecer um serviço de maior qualidade e um sistema de depósito inovador.

*Consoante o modelo

SOLUÇÃO

600 Notas 
por minuto

Capacidade do Cofre
35.000 Notas

Escrow até
400 Notas

Integrado 
com ZGS



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSÕES

Altura

Largura

Profundidade

1.200 mm

560 mm

510 mm

SISTEMA OPERATIVO

Linux

ECRÃ

Standard  LCD 12,1” Touch
antivandálico

Envelopes

DEPÓSITO

Notas Maço e Escrow
até 400 Notas

Sim

CAPACIDADE DO COFRE

Notas Até 35.000 em 
Saco canvas
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ADAPTABILIDADE
A forma como o sistema foi desenvolvido facilita a 
integração em ambientes bancários específicos; a gestão 
da rede de terminais é assegurada por um servidor Zarph 
a ser instalado no centro de dados do Banco.  Este é o 
único trabalho de integração a ser realizado pela Zarph 
que inclui dados das transações comerciais, que 
efetivamente interessam ao banco. Tipicamente, esta 
tarefa é concretizada em menos de 30 dias. A integração 
pode ser realizada através de protocolo interno ou outro 
fornecedido pelo Cliente.

CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA

Informação online
> Montantes depositados
> Denominações das notas recebidas
> Informação de Gestão (fechos)
> Estado de funcionamento da rede suportada
> Monitorização de rede
> Receção e avaliação de eventos

Segurança
Disponibilidade Total: 24x7
Alertas via Email/SMS
Planeamento de rotas recolha de dinheiro
Manutenção

> Emissão de Alertas
> Pedidos de Intervenção
> Manutenção remota
> Verificação de acordos de nível de serviço

Com a integração em ambientes bancários, a necessidade 
de monitorizar o funcionamento dos equipamentos, bem 
como sua gestão, torna-se mais complexo do que em 
ambientes empresariais, tendo em conta a sua criticidade.

Para habilitar a monitorização dos eventos e desempenho 
em tempo real, a Zarph disponibiliza uma Plataforma de 
Gestão Web que permite analisar o status da rede e agir 
imediatamente em caso de necessidade.

A plataforma atua ao nível da parametrização, pedidos de 
intervenção, verificação de acordos de nível de serviço, 
acompanhamento de dados de negócios e gestão de 
alarmes. Recolhe dados estatísticos de atividade, dando 
uma perceção rigorosa sobre o estado de operação.

ZGS | PLATAFORMA WEB 

ZARPH S.A.

PESO

460 kg

ESTRUTURA EXTERNA

Standard

Opção

Tipo CEN IV 

Tipo UL 

COMUNICAÇÃO

Standard

Opção

TCP / IP, Series 

Sob consulta

IDENTIFICAÇÃO

Cartão bancário (Chip e cartão  
magnético, sem PIN ou com 
validação PIN o�ine)

VELOCIDADE DE VALIDAÇÃO

Notas 600 por minuto

SISTEMA DE FECHO

Standard 1 Código + Chave

IMPRESSORA

Integrada

CONFIRMAÇÃO DE TRANSAÇÃO

Email / SMS 

NOTA: O equipamento pode ser 
chumbado ao chão, ser equipado 
com sensor antivandálico e enviar 
alarmes sempre que ocorre uma 
situação anómala.


