
TellerInfinity™

Solução de serviço assistido

O TellerInfinity permite que os clientes façam mais por conta própria, que seus 
recursos de atendimento sejam otimizados e viabilizem agências menores. 
Combinando de uma melhor experiência do usuário com menores custos 
operacionais e mais recursos dedicados a novas vendas de produto, o 
TellerInfinity pode transformar a lucratividade da sua rede de agências.



Baseando-se em seu software da agência em vez do caixa eletrônico, o TellerInfinity viabiliza todas as transações 
desejadas por seus clientes.

Soluções relacionadas...

Acesso Configuração de serviço traseira para manutenção
Configurações  
de instalação

Posicionamento independente
Integração com contadora
Pela parede (interno)

Recursos padrão Carcaça em RAL 9011, Borda do LCD em RAL 9006
LCD colorido 17" (225cd/m2) com painel touch screen
Leitor de cartões automatizado no padrão EMV
Teclado de criptografia de PIN (EPP)
Impressora térmica de recibo (largura de 80 mm), função de retração  
e retenção
Reciclagem de cédulas:
– Capacidade de armazenamento – 8 módulos de distribuição
– Cassete de transferência protegido para descarga
– Gaveta de entrada – 250 cédulas por pacote
– Gaveta de saída – 100 cédulas
Tela de supervisão de 8” touch
Alto-falante estéreo
Indicadores de luz de atividade para periféricos
Fonte de alimentação ininterrupta

Software Sistema operacional – Windows® 7 ou versão superior
Plataforma CEN XFS
Diagnóstico e configuração de software

Suporte ao atendimento Suporte ao atendimento via tablet com sistema operacional Windows®

Fonte de alimentação 100-240V CA, 50-60 Hz (configurável)
Condições ambientais Temperatura +10 ºC a +35 ºC (funcionamento)

Umidade relativa 20% a 70% sem condensação (funcionamento)

Opções de segurança Cofre com classe de segurança UL, CEN III ou CEN IV
Filtro de exibição de privacidade
Escudo de proteção para PIN
Medidas contra cópia eletrônica de informações
Detecção de dispositivos de cópia eletrônica de informações
Alarmes de cofre (várias opções)

Recursos adicionais Leitor de NFC
Câmera de vídeo
Scanner de código de barras 
1D/2D Câmera fotográfica
Scanner de pacote de cheques para até 50 documentos:
– Leitor MICR (E-13B, CMC-7)
– Pilha com caixa para até 1000 documentos
Impressora térmica de demonstrativos de 300 dpi até A4/carta, função de 
retração e retenção
Tratamento de moedas:
– Moeda a moeda para aceitação de pequenos pagamentos
– Emissão de moeda para troco
– Reciclagem de moedas

Recursos ergonômicos De acordo com as diretrizes da ADA
Peso (aproximadamente) UL-291: 715kg CEN L: 730kg CEN III: 850kg CEN IV: 920kg
Dimensões (L × P × A) 1085mm × 1218mm × 1251mm (ponto mais alto do painel)

* 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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VERTERA™ 6G

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

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Análises de transação, conectividade, serviços 
consultivos, treinamento do usuário para 
gerenciamento completo de projetos.

DYNAMIX

Uma plataforma de software confi gurável 
para compilar aplicativos interativos e 
seguros de serviço assistido e de quiosque.


