
InstaChange™

Dispensadora de moedas

Lidar com moedas toma tempo e pode causar erros que afetam o fechamento do 
caixa. A InstaChange fornece dispensa de moedas inteligente, precisa e eficiente, 
permitindo que a equipe se concentre em atender o cliente e não em contar 
moedas, com redução dos custos operacionais.



Funcionalidade inteligente

InstaChange dispensa automaticamente a quantidade correta de troco para o seu cliente. E, a menos  
que seja programado o contrário, o InstaChange sempre dispensará a menor quantidade de moedas 
necessárias. Se selecionada, o InstaChange irá substituir de forma inteligente para os baixos canais, 
estendendo ainda mais o tempo de execução. 

Revolucionário design universal

Um design inovador mantém um mínimo de peças móveis, resultando em menor custo de propriedade e 
melhorando a confiabilidade.

A base universal suporta uma variedade de magazines de moedas, facilitando aos clientes globais a 
maximizar o inventário de equipamento e minimizar variações no serviço.

Facilidade de uso

O formato de lágrima do InstaChange o torna de fácil posicionamento. O InstaChange pode ser 
posicionado em qualquer direção para garantir que a saída das moedas esteja acessível ao cliente  
ou caixa.

Quando InstaChange necessitar de reabastecimento, moedas soltas ou a granel são facilmente 
carregadas no magazine, estando este na base universal ou sobre uma mesa. O balanceamento é 
auxiliado através da utilização de etiquetas de calibração em cores codificadas.

Interfaces

Cada unidade vem com o driver de software padrão (OPOS, JPOS) permitindo rápida integração do 
InstaChange com a maioria dos sistemas de pontos de venda em uso atualmente. InstaChange também 
é totalmente compatível com toda a gama de produtos de automação de caixa da Glory.

Soluções relacionadas...

A InstaChange agiliza o troco, reduz os erros e proporciona maior satisfação ao cliente.

Família de moedas 
suportadas

Dólar Canadense
Euro
Dólar americano

Hardware de montagem Toda unidade é enviada com disco de instalação
Conectividade RS232 e USB como padrão
Dimensão (A × L × P) 273 × 190 × 287 mm
Peso 4.5 kg
Alimentação 108 – 240V AC (+10%), 50/60 Hz
Consumo 60W
Padrões industriais  
e regulamentações

ISO9001, CE, CUL, Windows XP Aprovado

Opcionais Magazines opcionais para troca rápida

* Não está à venda na América do Norte. 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.
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QC™

Uma solução self-service para depósito de moedas 
totalmente automatizada, permitindo que os clientes 
depositem moedas de forma fácil e rápida.

CI-10

Solução compacta para reciclagem de numerário, 
que permite o manuseio automatizado de notas e 
moedas nos pontos de venda.

VERTERA™ 6G

O reciclador de cédulas Vertera 6G fornece 
uma solução de automação de caixa 
simples, fl exível, abrangente e integrada.


