
Ntegra-TS™ Plus/Pro
Classificadora/contadora de cédulas

O Ntegra-TS Plus e o Pro são soluções para desktop portáteis e compactas bastante 
confiáveis criadas especificamente para lidar com seus desafios de contagem e 
classificação de cédulas. Oferecendo uma economia sem precedentes com seu 
uso contínuo e ininterrupto, o Ntegra pode separar por valor e autenticar moedas 
diferentes em até 1.200 cédulas por minuto.



No cenário econômico de hoje, as empresas enfrentam os desafios de cortar custos e 
aumentar a eficiência. Mas todas as empresas vão buscar economizar onde já houve corte de 
gastos e, por isso, outros caminhos devem ser explorados.

Uma economia eficiente e a redução nos custos de processamento de cédulas permanecem sendo 
metas críticas e indicadores-chave de desempenho da maioria das empresas de tratamento de numerário 
atualmente, sejam agências, centros de processamento, casas de câmbio, lojas ou cassinos.

A linha Ntegra-TS da Glory Global Solutions é composta de soluções de contagem e classificação 
compactas e portáteis. Criado para permitir uma economia sem precedentes com seu uso contínuo e 
ininterrupto, o Ntegra pode separar por valor e autenticar moedas diferentes em até 1.200 cédulas por 
minuto. Ele é rápido, robusto, confiável e oferece recursos de autenticação de ponta.

As soluções de classificação de cédulas Ntegra-TS Plus e Ntegra-TS Pro oferecem recursos 
de detecção avançados, maior memória e capacidade de processamento, operação de dois 
usuários e outras opções de conexão.

O Ntegra-TS pode revolucionar o tratamento de cédulas em pequenos, médios e grandes ambientes de 
processamento de numerário. Outros recursos de classificação opcionais permitem que os processos, 
que antes só eram viáveis em grandes sistemas de processamento de numerário, possam ser feitos no 
atendimento. Criado para organizações que desejam implantar uma solução de classificação acessível, o 
Ntegra garante o atendimento aos requisitos legais e dos clientes ao mesmo tempo que reduz os custos 
operacionais. Além disso, uma área de atividade reduzida permite que o Ntegra-TS seja usado em áreas 
com pouco espaço.

O Ntegra-TS oferece os mesmos benefícios da linha Ntegra de contadoras/classificadoras de cédulas, 
com a vantagem adicional de ter uma gaveta de saída grande que permite mais operações de 
processamento e classificação de cédulas. 

O Ntegra-TS Plus e o Ntegra-TS Pro contêm vários aprimoramentos que, combinados, fazem 
com que a linha Ntegra ofereça outras vantagens operacionais para o usuário:

• Operação por dois usuários para uma maior flexibilidade
• Tecnologia CIS visível avançada (dual CIS no Ntegra-TS Pro) e IR de alta resolução garantem uma 

melhor detecção por imagem e menos rejeições falsas. A detecção de manchas/sujeira/textos 
permite a classificação de qualidade de notas em rotinas repetitivas de todos os tipos

• Com USB (host), LAN, OSD e uma entrada para cartão SD, as opções de conexão são maiores para 
aumentar a flexibilidade operacional, agilizar a atualização do conjunto de padrões e viabilizar outras 
opções de armazenamento, como dados OCR

• O aumento da memória do sistema permite o armazenamento de uma quantidade maior de dados 
estatísticos

• Um caminho de transporte de cédulas recém-projetado melhora o tratamento das cédulas e resulta 
em menos obstrução de cédulas

• A adição do Ntegra-TS Pro, com a capacidade de tirar fotos reflexivas da cédula, aumenta bastante a 
detecção de imagem em cédulas de pior qualidade

Ntegra-TS Plus e Ntegra-TS Pro

Vantagens do Ntegra-TS

• Permite o processamento contínuo e ininterrupto enquanto envia notas inadequadas/
suspeitas para uma gaveta de notas rejeitadas

• Oferece vários processos de contagem e classificação diferentes enquanto registra e 
armazena os dados em vários formatos

• Oferece experiência de usuário líder na indústria criada para motivar e fortalecer  
a equipe.



Economia sem precedentes

Detecção

O Ntegra-TS usa uma combinação de detectores de “largura total” e 
“dedicados” para vários recursos de papel e segurança na impressão.
• Sensores de imagem CIS de largura total que capturam luz de borda e 

imagens em infravermelho.
• Ultrassom de largura total (detector opcional para detecção  

de fita nas cédulas)
• Magnética de vários canais
• Refletividade ultravioleta
• Fluorescência

Conexão

Atualmente, a contagem de numerário não é apenas contagem de 
numerário. Trata-se de trilhas de auditoria, registros de dados e análises 
estatísticas. Todos os registros precisam ser mantidos eletronicamente 
e em cópia impressa. A coleta e o gerenciamento desses dados pode 
levar muito tempo. No entanto, o Ntegra-TS vem com várias opções para 
automatizar esse processo.

Experiência do usuário

O Ntegra-TS oferece uma experiência do usuário sem igual. Uma grande 
interface gráfica do usuário colorida em LCD e as opções de vários 
idiomas criam uma máquina intuitiva e fácil de usar.

Várias moedas

Em vários casos de tratamento de numerário, o processamento de 
moedas diferentes pode ser um problema. A capacidade de processar 
várias moedas diferentes em um mesmo equipamento é a solução ideal 
para esses casos. O Ntegra-TS consegue processar até 10 moedas 
diferentes, dependendo das moedas em uso.

Classificação de  qualidade de numerário

Os modelos Ntegra-TS Fitness Plus e Ntegra-TS Pro permitem a 
flexibilidade e a capacidade de configuração para oferecer vários recursos 
de classificação a fim de atender à legislação ou a requisitos específicos.

Impressora integral

Outro recurso valioso da linha Ntegra-TS é a impressora integral. A adição 
de uma impressora interna permite a redução da área de atividade de 
uma máquina com impressora. Isso é relevante quando o espaço é uma 
questão primordial.

Modos de operação flexíveis

A linha Ntegra-TS oferece uma ampla gama de modos operacionais: 
contagem, autenticação, classificação por valor, processamento de várias 
moedas, posicionamento e orientação das cédulas, distribuição seletiva, 
impressão de número de série e processamento de tickets.



Ntegra-TS™ Plus/Pro transforma o manuseio de numerário no desktop em ambiente de processamento de cédulas 
pequeno, médio e grande. Outros recursos de classificação opcionais permitem que os processos, que antes só 
eram viáveis em grandes sistemas de classificação, possam ser feitos no atendimento. 

Fonte de alimentação 100 – 240V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia 140 W
Dimensões (A × L × P) 437 × 315 × 345 mm
Peso 20 kg
Padrões de fabricação e certificações ISO9001, CE
Acessórios Moedas adicionais

Monitor remoto
Impressora integral
Tickets (Ticket In/Ticket Out, TITO)
Programa de liberação

* Este produto 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.

Usuários Duplo - com lâmpadas indicadoras
Detecção de imagem 1 × CIS – Ntegra-TS Plus

2 × CIS – Ntegra-TS Pro
Infravermelho (IR) de alta resolução

Limite de velocidade 800 – 1.200 cédulas por minuto
Limite de documentos 62 × 120 mm a 82 × 180 mm
Capacidade Alimentador: 500 cédulas

Empilhamento × 2: 250 cédulas
Rejeito: 100 cédulas
Opção de alimentador: 1.000 cédulas

Monitor LCD 3.5" colorido
Conexão Padrão 2 × RS232 Serial 

 Monitor remoto 
 1 × USB 2.0 (Slave) 
 1 × USB 1.1 (Host) 

Opcional LAN 
 OSD 
 Cartão SD

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

Opções de processamento  
de números de série

Verificação e impressão de números de série
Comparação de números de série
Números de série por OCR (opção)

Soluções relacionadas...
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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 refl etidas 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 
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VISOR DO CLIENTE PARA NTEGRA™

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

UBIQULAR™ INFORM

Uma solução automatizada de 
coleta e relatório de informações 
de negócios para dispositivos de 
manuseio de numerário.

UBIQULAR™ BRIDGE

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


