TD 401
Solução de depósito
notas e moedas
Para empresas que valorizam
a gestão e controlo do numerário
em tempo real.

BENEFÍCIOS
EFICIÊNCIA

Maior automatização nas tarefas administrativas e de
controlo, que se traduzem numa redução global de
custos.

FLEXIBILIDADE

Uma solução que se adapta às necessidades de cada
Cliente e é de fácil integração no sistema de gestão
das empresas.

SEGURANÇA

Com base em tecnologia de ponta, esta solução
permite a deteção de moedas e notas suspeitas
e reduz, significativamente, o risco de furto e
roubo.
253mm

336mm

ÁREAS DE NEGÓCIO
A TD401 é uma solução de depósito de notas e moedas para pequenas empresas, como retalho de
pequena dimensão (ex.: comércio local) e qualquer outro negócio onde os operadores/caixas sejam
autónomos e necessitem de prestar contas ao final do dia.

Aceita Notas
e Moedas

Sistema de Alarme

200 Moedas
e 600 Notas

Integrado
com ZGS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DEPÓSITO
Notas

Nota a nota

Moedas

Moeda a moeda

VELOCIDADE DE VALIDAÇÃO
Processamento
de Notas (por min.)
Processamento
de Moedas (por min.)

17
60

CAPACIDADE DOS COFRES
Notas

Até 600

Moedas

Até 200

ECRÃ

SISTEMA OPERATIVO

2x20 caracteres

Linux

DIMENSÕES

CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO

Altura

336 mm

Largura

253 mm

Profundidade

396 mm

PESO

Notas
Moedas

Cassete
Cofre de aço com
fecho automático

IMPRESSORA
Rede ou Dedicada (não fornecida)
TECLADO

20 kg

4x3

ESTRUTURA EXTERNA
Aço 3 mm
COMUNICAÇÕES
Standard

TIPO DE ARMAZENAMENTO

Email / SMS

Opção

TCP / IP, Série
Sob Consulta

Nota: O equipamento pode ser
colocado em pedestal chumbado
ao chão, pode ter sensores
antivandálicos e enviar alarmes
sempre que ocorre uma situação
anómala.

IDENTIFICAÇÃO
RFID

ZGS | PLATAFORMA WEB
NOÇÃO DE GRUPO
A nossa solução de depósito oferece a todos os
intervenientes a gestão de informação em tempo real,
garantindo eficiência no processo e a maximização da
rentabilidade do equipamento. Desde o colaborador da caixa
até à gestão da empresa, a informação pode ser gerida em
tempo real e de acordo com o processo interno da empresa.
As tomadas de decisão são feitas com base em informação
de gestão.

ADAPTABILIDADE

Adaptada a situações em que existem vários pontos de
venda, com uma grande mobilidade de recursos humanos e
diversos turnos, permitindo uma consolidação central da
informação com integração em ERP’s de gestão.

Uma solução que permite o controlo e gestão da informação
de uma forma centralizada e hierarquizada. No caso de uma
empresa pretender ter vários pontos de recolha, esta solução
não só permite a mobilidade dos funcionários, como ainda
assegura o controlo e a centralização da informação. Por
outro lado, se várias empresas quiserem partilhar um ponto
de recolha, poderão fazê-lo de uma forma segura, uma vez
que a solução permite hierarquizar a informação a cada uma
das empresas.

CARATERÍSTICAS DA PLATAFORMA WEB
> Informação online
> Montante depositado
> Denominação das notas e moedas recebidas
> Informação de gestão (fechos)
> Estado de funcionamento da rede suportada
> Monitorização de rede
> Receção e avaliação de eventos
> Segurança
> Disponibilidade total: 24 x 7
> 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
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