GFS-220 Série
Contadora/classificadora de cédulas

A classificadora de cédulas GFS-220 da Glory melhora a eficiência operacional com velocidade
superior, análise de qualidade e autenticação, contagem de valores em diversas moedas, análise
detalhada de falsificações e reconhecimento óptico de caracteres são recursos disponíveis.
Apresentação local das informações das notas em uma grande tela touchscreen, além de acesso
remoto para captura de dados e atualização do sistema, fornece uma solução pronta para a empresa.

Revolucionando as aplicações do processamento de dinheiro de caixa com precisão, confiabilidade e experiência
do usuário são os principais requisitos.
Economia de eficiência e custos reduzidos de
processamento de caixa continuam sendo fatores críticos
de negócios e principais indicadores de desempenho
para a maioria das organizações de manuseio de dinheiro
atualmente, seja uma agência bancária, transportadora de
valores, agência de cambio, revendedor ou cassino.
A contadora e classificadora GFS-220 oferece:
• A melhor autenticação da categoria para aplicações de caixas
eletrônicos; uma solução de caixa compacta, para desafios de
contagem e classificação de notas.
• Baixo preço de custo por nota para contagem/funções de
autenticação, oferecendo uso confiável, contínuo e ininterrupto,
além de denominação e autenticação de até 60 moedas
diferentes a uma velocidade de processamento de até 1.200
notas por minuto.
• Eficaz, com autenticação de última geração, fitness e recurso de
reconhecimento de número de série, armazenamento de dados
on-board e capacidade de recuperar e exibir cada nota para
revisão adicional dos funcionários.
• Manutenção fácil com acesso total ao caminho da nota, sensores
acessíveis e suporte a diagnóstico remoto disponível, tudo em
um pacote compacto e leve.
Projetado para organizações que desejam implantar uma solução
de triagem acessível e poderosa, a GFS-220 pode revolucionar o
manuseio de dinheiro de caixa em pequenos, médios e grandes
ambientes de processamento de dinheiro. Processos que antes
eram alcançáveis em grandes sistemas de classificação agora são
possíveis nas tarefas de linha de frente.

Uma infinidade de recursos superiores e avançados, oferecendo benefícios reais aos negócios
INTUITIVO E
ERGONÔMICO

PROCESSAMENTO
MULTI-MOEDA

MODO DE
OPERAÇÕES
FLEXÍVEIS E DE ALTA
VELOCIDADE

A GFS-220 foi projetada
com a facilidade de uso
em mente. A interface
gráfica do usuário fornece
orientações sobre o processamento de
notas. A grande tela sensível ao toque é
complementada por botões físicos
programáveis para funções usadas com
frequência.

A GFS-220 pode processar
até 60 moedas diferentes,
tudo ao mesmo tempo, no
mesmo dispositivo. A solução ideal para
países onde várias moedas são usadas
e os depósitos de clientes precisam ser
verificados com rapidez e eficiência.

FÁCIL ACESSO AO
SERVIÇO E
MANUTENÇÃO

DETECÇÃO E
CAPACIDADES
AVANÇADAS

PROCESSAMENTO
CONTÍNUO E
ININTERRUPTO

A GFS-220 foi projetada
para garantir fácil acesso a
todo o caminho de
transporte de notas, permitindo
manutenção rápida e fácil, o que
significa tempo de inatividade mínimo.

Sensores de alto
desempenho para
classificação de qualidade, detecção de
falsificação de classe e contagem de
velocidades de até 1.200 notas por
minuto aumentam drasticamente a
produtividade de sua equipe, permitindo
mais tempo para tarefas centradas no
atendimento ao cliente.

A GFS-220 continuamente
conta, classifica e autentica notas de
banco, enquanto rejeita notas suspeitas
e indesejadas em um rejeito separado.
Isso significa que não há necessidade
de interromper o processamento de
notas e a eficiência é bastante
aprimorada.

A GFS-220 pode contar, classificar,
autenticar, verificar qualidade e registrar
os números de série das notas; tudo em
um dispositivo. Não há necessidade de
um PC separado para registrar os dados
coletados.

A classificadora de cédulas GFS-220 combina velocidade, precisão e tecnologia avançada para melhorar a eficiência
das operações de processamento de dinheiro do caixa e da administração.
Modelos
GFS-200 Padrão

GFS-220 Fitness
Itens opicionais para
ambos modelos

Especificação técnica
Padrão de moedas

Velocidade
Contagem de valor (misto/único)
Autenticação
Divisão (denominação/característica)
Contagem de peças
Face e orientação
Agrupar e adicionar
Como a versão "Padrão", e:
Classificação de qualidade
Contagem automática de moedas misturadas
Contagem de bilhete (código de barras do cassino)
Contagem de cheque
Número de série (scanner/OCR)
Interface dupla de usuário
Shutter para a saída principal do empilhador
Impressora integrada
Guia de extensão para o alimentador
Visor do cliente

Conexão da impressora
Ambiente

Básicas até 3 moedas, 7 com ordem de 300 ou mais
Programável até 60 moedas no máximo.1
1

Detectores

Faixa de tamanho do
documento
Saída
Capacidade do alimentador
Capacidade do empilhador
Capacidade do rejeitador
Display
Conectividade/Interface

O número de moedas depende da combinação e/ou denominações de moedas

Dual CIS
IR
UV (ultravioleta)/FL (fluorescente)
Magnético
Detecção de fita adesiva por toda superficie cédula

Fonte de energia
Dimensions (L × C × A)
Peso
Acessórios

Contagem de peças: 1.300 notas por minuto
Contagem de valor: 1.200 notas por minuto
1.000 notas por minuto
Qualidade:
OCR:
1.000 notas por minuto
55mm × 100mm – 85mm × 185mm
1 empilhador + 1 rejeitador
500 notas (extenção 1000 notas)
200 notas
100 notas
4.3 LCD touch screen gráfico colorido
2 × RS332C
USB 2.0 slave
USB 2.0 host
Micro SD card slot
LAN
Conectável à impressora POS externa
Impressora integrada (térmica direta de 2 polegadas)
Operando com temperatura 10°C – 35°C, humidade 40% – 70% RH
Temperatura de armazenamento -10°C – 60°C, humidade 10% – 80% RH
100 – 240 VAC, 50/60Hz
303mm × 347mm × 316mm (altura com guia de alimentador: 362mm)
12 kg (net, modelo padrão)
12.9 kg (net, modelo fitness)
Visor do cliente (7 seg. LED ou LCD gráfico)

Não está à venda na América do Norte. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia atentamente
o manual de instruções para garantir o uso correto do equipamento. Todos os valores, capacidades e velocidades citadas
neste folheto são testados pela Glory Ltd. Eles podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidos.

Soluções relacionadas...
DISPLAY REMOTO

GFS-220 COM SHUTTER OPCIONAL

CASHINSIGHT™ BRIDGE

A adição de um display remoto
permite que uma organização
forneça informações valiosas ao
consumidor durante sua transação.

Um shutter sobre o compartimento
principal protege os operadores contra
o pó liberado quando notas em más
condições estão sendo processadas.

Solução de gerenciamento
remoto do dispositivo e
monitoramento contínuo do
desempenho.
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Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento ao nível dos seus produtos e serviços, a Companhia recomenda aos seus clientes a consulta quanto às últimas
novidades e melhorias introduzidas nos seus equipamentos, as quais podem não estar reﬂetidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a editora não aceitam qualquer responsabilidade por
erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY é uma marca registrada da GLORY LTD., no Japão, Estados Unidos da América e Europa. Todas as marcas comerciais são propriedade do grupo de empresas da GLORY Limited.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2020.

