
Ntegra™ Compact
Contadora de cédulas

O Ntegra Compact é uma solução de contagem de cédulas portátil, pequena e confiável 
criada para lidar especificamente com os desafios de contagem de cédulas de seus 
caixas. Ele elimina a contagem e autenticação manuais repetitivas para que os atendentes 
possam se concentrar nos clientes. Ele cabe na área de atividade de um contado de 
cédulas com gaveta única tradicional, mostrando ser uma solução ergonômica, leve e 
compacta para seus caixas de atendimento com grande volume.



Ntegra Compact: autenticação e valoração superiores em um dispositivo compacto

Ntegra Compact, um a solução pequena e portátil de contabilização de cédulas para o caixa, quando o 
espaço é uma questão primordial. Criado para ocupar a área de atividade de um contadora de cédulas 
com saída única tradicional, o Ntegra Compact é uma solução ergonômica, leve e compacta para os 
caixas de atendimento com grande volume. 

Quer seja usado no atendimento de uma agência bancária ou no ambiente operacional de uma loja ou 
restaurante fast food, o Ntegra Compact é o novo padrão para contagem de cédulas.

O Ntegra Compact apresenta vários aprimoramentos em relação às contadoras de saída única 
tradicionais que, combinados, oferecem outras vantagens operacionais ao usuário:

• Área de atividade e tamanho comparáveis aos de contadoras de cédulas com saída única
• O sistema de detecção de largura total e alta resolução garante a detecção por imagem e reduz as 

rejeições falsas
• Várias opções de conexão flexibilizam as operações e viabilizam outras opções de armazenamento
• Uma interface gráfica do usuário intuitiva que exibe os principais dados operacionais
• Programa de liberação (Registro de vários lotes)
• Operação por dois usuários para uma maior flexibilidade (opcional)

Soluções relacionadas...

Com um recurso aprimorado de autenticação e contagem de cédulas, o Ntegra Compact permite o processamento 
contínuo e ininterrupto enquanto envia cédulas suspeitas e inadequadas para uma gaveta de rejeição.

Capacidade Alimentador: 500 cédulas 
Empilhamento: 200 cédulas 
Rejeito: 50 cédulas

Monitor LCD touch screen 3.3" colorido
Conexão 2 × RS232 Serial 

1 × USB 2.0 (Slave) 
1 × USB 1.1 (Host) 
LAN – opcional 
Cartão SD - opcional

Memória do sistema Padrão: SDRAM 128Mbit (16MB) 
Estendida (opcional): SDRAM 256Mbit (32MB)

Fonte de alimentação 100 – 240V AC, 50/60 Hz
Consumo de energia 140 W
Dimensões (A × L × P) 284* × 273 × 269 mm  

*sem guias de cédulas

Peso 8.5 kg
Padrões de fabricação e certificações ISO9001, CE
Opções Moedas adicionais 

Monitor remoto 
Memória estendida 
Usuários duplos

* Alguns produtos representados neste documento são desenvolvidos e/ou manufaturados por parceiros comerciais e 
são integrados às ofertas da Glory para oferecer soluções completas e que sejam as melhores da categoria a nossos 
clientes. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, leia cuidadosamente o manual de 
instruções para garantir o uso correto do equipamento. Todos os números, capacidades e velocidades mencionados 
nesse folheto correspondem aos testes realizados pela Glory Global Solutions (International) Limited. Eles podem 
divergir, dependendo das condições de uso, e não são garantidos.

Usuários Duplo (opcional)
Detecção de imagem Sensor CIS 

IR e visível em alta resolução 
UV 
Fluorescência 
Magnetismo

Limite de velocidade 700 – 1000 cédulas por minuto
Limite de documentos 55 × 100 mm a 85 × 185 mm

UBIQULAR™ Bridge

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

UBIQULAR™ Inform

Uma solução automatizada de coleta e 
relatório de informações de negócios para 
dispositivos de manuseio de numerário.
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Display Externo Para Ntegra™

Os displays externos para o Ntegra permitem 
a exibição de informações de valores para o 
cliente durante uma transação.


