Visor remoto

O visor remoto desenvolve a confiança entre você e seus clientes ao exibir
claramente as informações no visor “Valor” ou “Premium”, confirmando o valor
total e a quantidade de cédulas. Ideal para alto volume de numerário, o visor
remoto é fácil de usar e se conecta a contadoras e classificadoras Ntegra,
aprimorando sua funcionalidade.

O Visor remoto é confiável e acessível. Seu design compacto permite posicioná-lo em qualquer local, para atender
aos requisitos de processamento de cédulas.
Mais do que apenas um suplemento
Os Visores Remotos proporcionam uma série de opções para atender a diferentes requisitos dos
clientes e de moedas. O design contemporâneo e de excelência dos dispositivos complementará a área
de trabalho de qualquer organização que manuseie numerário. Além disso, sua carcaça de polímero
altamente resistente torna o visor ideal para ambientes de alto volume de processamento de numerário.
Os Visores Remotos permitem que uma organização forneça informações valiosas ao cliente durante
suas transações. Eles também proporcionam tranquilidade para as funções de segurança interna da
organização (por exemplo, a agência bancária, "cash centre" ou cassino), ao fornecer visibilidade dos
procedimentos de processamento de numerário que estão sendo executados nos dispositivos Ntegra.
Novos níveis de flexibilidade
Quer seja por meio do visor Ntegra “Value” (LED brilhante de sete dígitos) ou do visor Ntegra “Premium”
(LCD colorido TFT de 4,3 pol), os visores Ntegra permitem que o usuário apresente uma série de
informações provenientes do contador/classificador, para atender a diversas necessidades. Podem ser
exibidas informações que variam dos totais básicos das contagens à separação das denominações.
Além disso, o novo visor Premium fornece a solução perfeita para aplicações nas quais denominações de
alto valor estejam sendo contadas e um visor tradicional de segmentos não tenha dígitos suficientes para
exibir as informações.
Para proporcionar ainda mais flexibilidade, é possível conectar mais de um tipo de Visor remoto a um
dispositivo de manuseio de numerário. Isso aprimora a forma pela qual as informações das transações
podem ser compartilhadas com um cliente e, ao mesmo tempo, dentro do ambiente interno de manuseio
de numerário.

Tipo de visor
Tamanho do visor

Visor Value Ntegra
LED vermelho de sete dígitos
91,8 × 42,2 mm
Consiste em:

Visor Premium Ntegra
LCD colorido TFT 65K
4,3 pol

Quatro dígitos de
Segmento de 8 mm de altura

Dimensões (A × L × P)
Peso (g)
Comprimento do cabo (m)
Normas e aprovações
de fabricação
Dígitos do visor
Separação

Sete dígitos de
Segmento de 14 mm de altura
70 mm × 106 mm × 37 mm
130
1.0
ISO9001, CE
Sete dígitos

90 mm × 123 mm × 53 mm
240
1.0
ISO9001, CE
14 dígitos
Nove denominações

*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.

Soluções relacionadas...
NTEGRA™ COMPACT

NTEGRA™ PLUS/PRO

NTEGRA-TS™ PLUS/PRO

Uma solução compacta e portátil
para contagem de cédulas em
caixas, quando o espaço é uma
questão primordial.

Soluções de desktop portáteis,
compactas e e altamente confiáveis,
entregando ganhos em eficiência
sem precedentes.

Solução inovadora que transforma o
processamento de numerário de desktop
em qualquer ambiente, seja ele pequeno,
médio ou grande.
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A Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir apenas como uma orientação. Considerando que os produtos e serviços em referência são desenvolvidos continuamente, é importante para os clientes que estes conﬁrmem se possuem
as mais recentes informações. Apesar de tomarmos todas as precauções no preparo desse documento, a Glory e qualquer outra empresa identiﬁcada ou referida neste documento isentam-se de qualquer responsabilidade ou obrigação por perdas ou danos resultantes do
uso ou da ﬁabilidade da informação contida neste documento. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença, exceto o que tenha sido expressamente acordado. Todas as potencialidades, capacidades e indicadores de produtividade estão sujeitos ao
tamanho e qualidade das notas/moedas e ao processo usado. GLORY é a marca registrada da GLORY LTD. no Japão, Estados Unidos e UE. Este documento contém outras marcas registradas e não-registradas, logotipos e marcas de serviço de propriedade da Glory e de
terceiros. Sob este documento, a GLORY ou qualquer terceiro proprietário não garante nenhum direito de uso ou de propriedade. Todos os materiais contidos neste documento estão sujeitos à proteção de direitos autorais. © Glory Global Solutions (International) Limited 2019.

