
Vertera™ 6G
Tesoureiro reciclador de cédulas

Se precisar transformar suas agências ou simplesmente melhorar a eficiência para 
um lucro maior, o Vertera 6G apoiará sua estratégia. Permite planejamento de 
espaços abertos, reduz o início/fim de processos diários, transações de caixa mais 
rápidas, remanejamento de equipe e melhor experiência do cliente: o Vertera 6G 
vale a pena.



Os recicladores de cédulas Vertera 6G oferecem uma solução de automação de caixa intuitiva, segura e flexível para 
atender às necessidade reais de clientes e funcionários.

Soluções relacionadas...

Opção de detetores SDA II 
Qualidade configurável para padrão ATM, qualidade normal,  
otimização de inúteis 
Detecção de defeitos opcional incluindo fitas adesivas

Fonte de alimentação 100 – 240V AC, 47 – 63 Hz
Consumo de energia 1,25 kWh de consumo médio por dia  

(com base em 3000 movimentos de nota por dia)
Dimensões e peso 
(C × L × P)

Modelo Dimensões Altura embaixo da mesa Peso

UL291 948 × 465 × 796 mm 670 mm 317 kg 
CENIII 981 × 510 × 796 mm 670 mm 452 kg 
CEN/L 948 × 465 × 796 mm 670 mm 332 kg 
CENIV 981 × 510 × 796 mm 670 mm 522 kg

Configuração padrão: 
UL291: adicionar 214 mm de altura 
CENIII: adicionar 264 mm de altura

Opcionais Conceito de transferência segura (STC) 
Sistema de alimentação ininterrupta 
Conectividade para todas as arquiteturas de rede abertas 
Caixa de depósito para notas inúteis para circulação 
Configurações de altura para operação sentado ou em pé 
CashInsight Assure aplicação de caixa  
UBIQULAR Bridge gerenciamento e monitoramento remoto 
Gerenciamento de capacidade de RSM

* 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.

Sistema de armazenamento 4, 6 ou 8 módulos (rolos)
Capacidade Até 600 cédulas por módulo
Visor sensível ao toque 7" Touch Screen
Dimensões da nota Comprimento: 100 – 185 mm 

Largura: 55 – 90 mm 
Espessura: 0,06 – 0,18 mm 
Papel, polímeros, notas com características táteis

Velocidade de  
processamento das notas

Dispensador: até 7 notas por segundo 
Depósito: até 5 notas por segundo

Usuários Usuários ilimitados (limitados ao software utilizado)
Entrada e saída Entrada – até 250 notas por maço, maços ilimitados 

Saída – até 100 notas, maços ilimitados 
Rejeito – até 50 notas, maços ilimitados

Interfaces 2 portas USB ou 2 conexões seriais 
1 porta host USB, para suportar impressora e outros periféricos 
1 porta TCP/IP

Conectividade DeviceController™ J/XFS, pacotes de drivers nativos 
Opção de interface XML 
Compatível com CashInsight™ Assure

Monitoramento remoto UBIQULAR™ Bridge 
Agente SNMP

Business intelligence Cash Management: conexão Fiserv ICM  
Otimização de pessoal: Verint, Conexão GMT

Configuração da porta Porta com depósito manual 
Porta lisa 
Porta com tampa STC
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CashInsight™ Assure

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.

Serviços de Manutenção

A nossa rede profi ssional de engenheiros e parceiros 
de serviços credenciados garante que seja alcançada 
a máxima disponibilidade e efi ciência para a 
tecnologia de gerenciamento de caixa. 

UBIQULAR™ Bridge

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


