
Vertera™ 6G Secure Transfer Cassette
Tesoureiro reciclador de cédulas

Criado para agências com fluxo numerário positivo, a automação de transações de 
caixa eletrônico com o STC Vertera 6G não só aumenta a produtividade do caixa, mas 
também a segurança das transferências de cédulas para a área operacional. Permite 
configurações de espaços abertos, reduz o início/fim de processos diários, transações 
de caixa mais rápidas, remanejamento de equipe e melhor experiência do cliente: o 
Vertera 6G vale a pena.



Os recicladores de cédulas da Glory são projetados para manter o numerário circulando. Um 
inventário de cédulas estagnado é desperdício de recursos valiosos. Em alguns usos, os TCRs 
recebem mais numerário do que dispensam. O Vertera™ 6G, combinado com o Cassete de 
transferência seguro (STD), mantém a circulação das cédulas excedentes, seja para outros 
dispositivos compatíveis, como caixas eletrônico (ATM) ou Terminais Dispensadores de 
Numerário (TCD) da Glory ou para a área operacional a fim de serem processadas nas 
Classificadoras de Numerário, para armazenamento no cofre ou para envio às transportadoras, 
tudo em um processo de gerenciamento seguro e auditado. 

Quando usado com o CashInsight™ Assure, o STC melhora o gerenciamento de numerário pela agência 
e pela equipe da Transportadora de Valores oferecendo um processo prático, rápido e totalmente 
auditado para processar a transferência de numerário armazenado em TCR para um cassete transferível e 
transportável protegido. Isso aumenta a disponibilidade de TCR, a eficiência do caixa e o aprimoramento 
do serviço de atendimento. O numerário é totalmente auditado, organizado e transferido para um cassete 
de transferência seguro fora do cofre Vertera 6G, com revestimento de aço protegido de 3 mm. O design 
único do STC faz com que o cofre do Vertera 6G (segurança primária) JAMAIS possa ser aberto durante 
o processo de transferência de numerário do STC. Isso dá aos funcionários transportadora de valores 
autorizados acesso aos módulos de transferência de numerário do STC por 24 horas sem violar o sistema 
de armazenamento de numerário principal.

Tesoureiro reciclador de cédulas completo com 
transferência segura

Simples, flexível e abrangente

O Vertera 6G oferece uma solução simples, flexível e abrangente para melhorar a eficiência da 
agência ou da loja automatizando as funções de contagem de cédulas, depósito, verificação, 
autenticação e saldo. Os caixas podem se concentrar no envolvimento com o cliente e nas 
interações rentáveis.

• Aumento da produtividade da equipe 
de atendimento – minimiza os processos 
de tratamento de cédulas, contagem e 
classificação

• Aprimoramento do gerenciamento 
de numerário – visibilidade imediata 
dos níveis de numerário na agência/loja 
em cada unidade Vertera 6G e por toda 
a agência ou loja. Isso otimiza os níveis 
de retenção de numerário da agência e 
minimiza os requisitos para transportadora 
de valores

• Criação de uma experiência 
excepcional para clientes e equipe – 
reduz as filas de clientes permitindo que 
os atendentes se concentrem em oferecer 
serviços personalizados

• Redução de tarefas operacionais 
– oferece ferramentas de relatório 
instantâneas para reconciliação do início 
e do final do dia, retiradas do cofre/
transferências entre caixas registradas e 
funções completas de saldo e auditoria

• Aumento da precisão – classificação e 
detecção de autenticação oferecem uma 
defesa contra erros humanos e fraude

• Aumento da segurança – autenticação 
nota a nota, armazenamento em cofre 
integrado. Garantia de armazenamento 
seguro durante a noite e redução e/
ou eliminação de gavetas de numerário 
expostas



O processo do Cassete de transferência protegido

O STC Vertera 6G aprimora os recursos básicos do Vertera 6G para oferecer um processo 
rápido, controlado, prático e totalmente auditado de classificação das cédulas excedentes em 
um cassete com vários valores. As cédulas no cassete com vários valores podem ser 
transferidas na área operacional para um cofre, recolhidas pela Tranportadora de Valores ou 
transferido para um cassete MDDM TCD para serem reutilizadas e distribuídas em um caixa 
TCD ou MDDM da Glory compatível com caixa eletrônico.

O CashInsight™ Assure registra o valor das cédulas transferidas para o Cassete de transferência 
protegido e identifica o número de ID exclusivo do cassete quando este é inserido no módulo STC.  
O CashInsight Assure também é compatível com a impressão do protocolo, que define o valor e a 
quantidade de cédulas colocadas no Cassete de transferência protegido em cada transferência  
(é necessário ter uma impressora externa fornecida pelo cliente).

A tecnologia exclusiva da Glory define os 
novos padrões da indústria.

Para as instituições bancárias, o STC trata da 
necessidade de espaço de armazenamento do 
excedente de cédulas em dias de depósito de 
pico, permitindo a transferência segura de 
depósitos excedentes e minimizando a 
quantidade de tratamento manual de numerário 
na agência. O impacto: menos tempo gasto 
contando numerário, menos preocupações de 
segurança e mais tempo gasto com clientes.

Para as lojas, o Vertera 6G com STC pode 
efetivamente substituir a “sala do numerário”, 
armazenando as cédulas com segurança, 
gerando o caixa da manhã e simplificando os 
depósitos bancários e a coleta pela 
transportadora de valores. O STC oferece um 
método seguro, controlado e automatizado para 
transferir numerário sem a necessidade de 
gerente dedicado.

Para a transportadora de valores, o STC 
Vertera 6G reduz o tempo necessário para 
concluir a coleta. É possível fazer mais paradas de 
rota, já que o STC faz com que as transferências 
sejam preparadas rapidamente e com precisão, e 
não é necessário abrir cofres para a coleta. O 
acesso às cédulas permanece sob controle e 
toda a movimentação de numerário é totalmente 
rastreável. Os processos bancários de 
transportadora de valores e de segurança da loja 
em relação ao numerário são aprimorados.

Cassete compatível com MDDM 
(identificável pela alça preta): 

Permite que as cédulas 
excedentes de qualquer 
moeda ou valor sejam 
transferidas de forma 
segura para o cassete. 
O cassete pode ser 
transferido em seguida para 
a área operacional, onde o 
numerário será preparado ou recolhido por 
uma equipe de Transporte de Valores.

Cassete compatível com MDDM 
(identificável pela alça preta): 

Para uso em TCDs Glory 
e caixas eletrônicos 
compatíveis com MDDM. 
Permite que as cédulas 
recolhidas no Cassete de 
transferência protegido 
sejam transferidas para 
cassete compatível com 
MDDM e reutilizadas em TCDs ou caixas 
eletrônicos.

OBSERVAÇÃO: Os cassetes MDDM de 
TCD e de caixas eletrônicos não devem 
ser inseridos no módulo STC.
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O cassete de transferência protegido integrado do STC Vertera 6G garante a classificação auditável das cédulas 
excedentes nas posições dos caixas sem comprometer a segurança.

Soluções relacionadas...

Informações técnicas do STC
Cassete Cassete do STC com vários valores
Opções de 
travamento  
do STC

Sem trava 
Cadeado mecânico com chave 
Trava elétrica (exige uma estrutura de carregamento elétrica para abrir o cassete)

Opções de 
estrutura de 
carregamento

Estrutura de carregamento mecânica 
Estrutura de carregamento elétrica 
(exigida por cassetes com trava elétrica)

Opções de 
travamento do 
compartimento 
do STC

O módulo do STC fica em um compartimento de segurança revestido de aço de 3 mm 
Recurso de trava elétrica opcional disponível mediante solicitação 
Permite o controle duplo da remoção da caixa do STC para o banco e para a 
transportadora de valores

Capacidade  
do STC

Depende do tipo de cédulas e da sua condição. Capacidade para até 1500 cédulas. 
Cédulas gastas e não uniformes reduzirão a capacidade

Tamanhos 
de cédula 
compatíveis

Cassete do STC: 
Largura da cédula: 55 – 85 mm 
Comprimento da cédula: 100 – 177 mm

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar o 
equipamento corretamente. Todos os números, as capacidades e as velocidades mencionadas neste documento refletem 
os testes realizados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são garantidos.

Informações técnicas do Vertera 6G
Capacidade do sistema 
de distribuição

4, 6 ou 8 rolos de armazenamento (RSM) 
Até 600 cédulas por RSM

Opções de cofre UL 291, CEN L, CEN III, CEN IV
Interfaces padrão 2 portas de dispositivo USB ou 2 conexões seriais 

1 porta de host USB para impressora e outros periféricos 
1 porta TCP/IP

Fonte de alimentação 100 – 240V CA, 47 – 63 Hz
Consumo de energia Consumo de energia diário médio de 1,25 kWh 

(com base na movimentação de 3000 cédulas por dia)
Detecção SDA II 

Qualidade de numerário configurável para caixa eletrônico,  
normal e cédulas rejeitadas 
Opções de detecção de defeitos, inclusive TAPE

Opções Fonte de alimentação ininterrupta 
Conexão com todas as arquiteturas de rede aberta 
Caixa de depósito de notas rejeitadas 
Configurações de altura na horizontal e na vertical 
CashInsight Assure aplicativo de caixa/atendimento 
UBIQULAR™ Bridge monitoramento e gerenciamento remotos 
Gerenciamento de capacidade de RSM 
Secure transfer concept – ver especificação abaixo

Tamanhos de cédula 
compatíveis

Comprimento da cédula: 100 – 185 mm Largura da cédula: 55 – 90 mm 
Espessura da cédula: 0,06 – 0,18 mm
Observação: Os tamanhos de cédula compatíveis com RSMs no Vertera 6G ultrapassam 
as dimensões do cassete de STC. Cédulas com mais de 177 mm × 85 mm de largura 
não podem ser transferidas para o STC.

Dados de outras configurações

Modelo
Dimensões (C × L × A)  

com STC
Altura embaixo  

da mesa
Peso com STC – cassete 

não incluído* 
UL 291 1048 × 465 × 796 mm 670 mm 341 kg

CEN III 1080 × 510 × 796 mm 670 mm 476 kg
CEN L 1048 × 465 × 796 mm 670 mm 356 kg
CEN IV 1080 × 510 × 796 mm 670 mm 546 kg

*O cassete/a caixa pesam mais 4,2 kg

CashInsight™ Assure

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.
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Serviços de Manutenção

A nossa rede profi ssional de engenheiros e parceiros 
de serviços credenciados garante que seja alcançada 
a máxima disponibilidade e efi ciência para a 
tecnologia de gerenciamento de caixa. 

UBIQULAR™ Bridge

Solução de gerenciamento 
remoto do dispositivo e 
monitoramento contínuo do 
desempenho.


