
TD 412
Solução de Depósito
de Notas

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 traduz numa redução global de 
custos.

FLEXIBILIDADE
Adapta-se às necessidades do Cliente e é de fácil 
integração no sistema de gestão da empresa.

SEGURANÇA
Com base em tecnologia de ponta, detecta notas 
suspeitas e reduz, significativamente, o risco de 
roubo.

RAPIDEZ
Valida 600 notas por minuto, com um 
sistema de gestão centralizado.

560mm

1200mm

A TD412 é uma solução de depósito de grande volume e alta velocidade de processamento, que permite 
a negócios que gerem grandes volumes de numerário realizar depósitos de notas em maço. Possibilita 
a centralização da gestão de tesouraria, com noção de Grupo. Permite que num ponto de recolha sejam 
concentrados vários pontos de venda com diferenciação de conta de depósito ou não. Esta solução foi 
especialmente concebida para grandes empresas, como retalho de grande dimensão (ex.: Centros 
Comerciais; Super e Hipermercados); Aeroportos, Estações de Comboio; e qualquer outro negócio 
onde os operadores/caixas sejam autónomos e necessitem de prestar contas ao final do dia. 

SOLUÇÃO

600 Notas 
por minuto

Capacidade do Cofre
35.000 Notas

Escrow até
400 Notas

Integrado 
com ZGS



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

NOÇÃO DE GRUPO
A solução permite o controle 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, mas 
ainda assegura o controle e a centralização da informação. 
Por outro lado, se várias empresas quiserem partilhar um 
ponto de recolha, poderão fazê-lo de uma forma segura e 
eficaz, uma vez que a solução permite hierarquizar a 
informação a cada uma das empresas.

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

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.

DIMENSÕES

Altura

Largura

Profundidade

1.200 mm 

560 mm

510 mm

SISTEMA OPERATIVO

Linux

ECRÃ

LCD 5” Touch 
LCD 12,1” Touch 

Standard 
Opção

Envelopes

DEPOSITO

Notas Em maço até 
400 Notas

Sim

Opção Escrow até 
400 Notas

CAPACIDADE DO COFRE

Notas Até 35 000 em 
Saco canvas

PESO

460 kg

ESTRUTURA EXTERNA

Standard

Opção

Tipo CEN IV

Tipo UL 

COMUNICAÇÃO

Standard

Opção

TCP / IP, Série

Sob consulta

IDENTIFICAÇÃO

Standard RFID

Opção User e PIN

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO

Notas
(por minuto) 600 Notas

SISTEMA DE FECHO

Código e 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.
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