USF-200
Classificadora de notas

Uma classificadora de notas compacta, eficiente e precisa, a USF-200
manipula sem dificuldades grandes volumes de notas, melhorando de forma
significativa seus processos de gestão de numerário, o desempenho e a
produtividade dos seus funcionários. Graças à sua baixa emissão de ruídos,
ela é ideal para ambientes de agências bancárias.

Eficiência, precisão e confiabilidade; tudo em apenas um
equipamento compacto.
O ciclo do numerário e o papel do banco central estão mudando. Agora, a classificação
do numerário por qualidade é cada vez mais imprescindível no ciclo do numerário.
A necessidade de disponibilidade de numerário em espécie sempre acessível e onipresente,
novas regulamentações para o banco central e o aumento dos custos operacionais implicam
em grandes desafios para todas as organizações onde ocorre a movimentação
de numerário.
Para enfrentar esse desafio, a demanda por uma classificação de cédulas mais eficiente cresceu
significativamente, especialmente em agências bancárias, resultando na necessidade de uma
tecnologia compacta, eficiente e precisa para ser implantada nas muitas organizações onde o
numerário é manuseado em grande volume.
A classificadora de notas USF-200 foi desenvolvida para esta demanda específica, e ajuda essas
organizações a aperfeiçoar o processo de gestão de numerário e aumentar sua produtividade; tudo em
apenas um dispositivo compacto, ergonômico e altamente eficiente.

Eficiência de processamento
A USF-200 é repleta de novas funcionalidades, que fazem dela a solução ideal para classificar
as notas em 2 tipos de qualidade, com uma usabilidade sem precedentes e impressionante
velocidade de processamento.

2 modos de classificar a nota em um simples passo
Com 3 bandejas de saída (duas empilhadoras e um rejeito), a USF-200 consegue operar 2 formas de
classificação em um único passo. Por exemplo: por denominação, qualidade, notas novas/velhas e
orientação. Equipada com o mesmo sensor de classificação por qualidade e detecção de falsificações
de última geração presente nas soluções mais abrangentes para classificação de cédulas da Glory, a
USF-200 proporciona uma eficiência e precisão incomparável a qualquer máquina de sua categoria.
As notas rejeitadas são fisicamente separadas em uma bandeja apartada, para avaliação posterior,
evitando a necessidade de interromper o processamento das notas das outras duas empilhadoras.
Processamento de notas de alta velocidade
A USF-200 consegue processar notas com uma velocidade impressionante, executando
simultaneamente o reconhecimento de número de série e a classificação por qualidade, sem nenhuma
perda na velocidade de processamento ou na eficiência da operação.

Entrega níveis de produtividade sem precedentes
Usabilidade otimizada
Com seu layout ergonômico e uma interface altamente intuitiva, combinada às funcionalidades
que garantem ao operador realizar as atividades de processamento de notas do dia a dia de
forma simples e confortável, a USF-200 foi claramente desenvolvida tendo o usuário em mente.

Design ergonômico
A USF-200 foi cuidadosamente criada para assegurar uma operação ergonômica de alta qualidade
para o usuário, com um alimentador de cédulas de fácil acesso.
Considerando que a maioria dos usuários irá operar a máquina na posição sentada, a disposição
horizontal da empilhadora do dispositivo garante que todos os pontos de toque do usuário estejam em
uma posição confortável e segura. Além disso, com uma significativa redução no peso em comparação
a sua predecessora, a USF-200 oferece uma maior capacidade de processamento, porém em um
dispositivo menor e mais leve.
Interface intuitiva
A USF-200 dispõe de uma ampla interface gráfica que exibe os dados de processamento, as
mensagens dos usuários e também guias operacionais. A tela colorida de 7" polegadas proporciona
a visibilidade das informações para o usuário substancialmente otimizada. Todos os dados de
processamento são visíveis na tela, tornando a USF-200 altamente intuitiva.
Percurso horizontal da nota
A USF-200 ostenta uma infinidade de inovações de design, incluindo um percurso horizontal para
notas e empilhadoras, similar à disposição usada nas soluções Glory para grandes centrais de
processamento de valores. Um entregador leva as notas para fora da empilhadora, iluminando com
luz LED assim que as notas ficam prontas para serem retiradas pelo usuário. Isso ajuda a aumentar a
eficiência, uma vez que as notas são cuidadosamente apresentadas com o lote correto.
Ampla capacidade do hopper
A USF-200 suporta até 500 cédulas em seu alimentador e alimenta confiavelmente uma nota por vez
para prevenir enroscos, muitas rejeições ou notas duplas. O alimentador de formato aberto permite a
clara visualização do processo de alimentação das cédulas. Assim, mais notas podem ser adicionadas
continuamente em depósitos de grande volume.

A USF-200 é a solução ideal para a classificação por qualidade, com usabilidade incomparável e incríveis
velocidades de processamento.
Tamanho Compacto
Comparada a seus predecessores, a USF-200 é 35% menor em temos de ocupação de espaço.
Seu tamanho reduzido se encaixa facilmente em um espaço de trabalho com operadores de caixa,
garantindo a execução das operações de classificação de cédulas requeridas, mantendo a redução
do espaço para máquinas ao mínimo. Além disso, o design inovador da USF-200 significa que nenhum
espaço adicional será ocupado para o acesso da manutenção – o equipamento pode ser colocado
contra uma parede, deixando espaço suficiente à sua frente; toda a operação de manutenção é
realizada levantando-se sua parte superior.
Fácil manutenção pelo usuário
A USF-200 permite abertura completa da região superior que possibilita ao operador realizar
manutenções de rotina de forma simples. Em caso de enrosco de uma nota ou objeto desconhecido
nas regiões de contagem e transporte, a parte superior, ampla e aberta, facilita a localização do objeto.
Além disso, seu design inovador garante que nenhum espaço adicional precise ser ocupado para realizar
a manutenção, além daquele que o equipamento ocupa. Uma bandeja para sujeira também é fornecida,
permitindo uma fácil remoção de poeira acumulada.
Baixa emissão de ruídos
Os ruídos de operação da USF-200 são significativamente menores comparados a seus antecessores.
A percepção de ruídos é 50% mais baixa, graças a uma mudança no alcance de frequência e de um
design mecânico avançado. Suas baixas emissões de ruídos a tornam ideal para o ambiente de agência.

Velocidade do processamento
das cédulas (notas por minuto)

Modo contagem: 1,000
Modo classificação: 1,000
Modo seleção por qualidade: 1,000
Reconhecimento de Númedo de Série*: 1,000
*Dependendo da moeda

Capacidade do alimentador
Capacidade dos empilhadores
Capacidade do rejeito
Fonte de energia
Dimensões (A × P × L)
Peso
Conexão externa (opcional)

500 notas
200 notas × 2
100 notas
100 – 240V ±10%, 1.5 – 0.8A, 50/60Hz
400 × 360 × 360 mm
27 kg
LAN, USB, SD card, RS-232C

Não está a venda nos mercados dos EUA e Canadá. Uma nova configuração do padrão de template será necessária
dependendo da moeda a ser processada pelo equipamento. 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.

Soluções relacionadas...
UBIQULAR™ BRIDGE

UBIQULAR™ INFORM

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

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

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

Análises de transação, conectividade, serviços
consultivos, treinamento do usuário para
gerenciamento completo de projetos.
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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 refletidas 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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ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, CashInsight, UBIQULAR e suas representações gráficas associadas são marcas comerciais ou registradas da GLORY LTD. Grupo de empresas na UE, nos EUA e em outros países.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2021.

