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.
Acesso
Configurações
de instalação
Recursos padrão

Software

Suporte ao atendimento
Fonte de alimentação
Condições ambientais

Configuração de serviço traseira para manutenção
Posicionamento independente
Integração com contadora
Pela parede (interno)
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
Sistema operacional – Windows® 7 ou versão superior
Plataforma CEN XFS
Diagnóstico e configuração de software
Suporte ao atendimento via tablet com sistema operacional Windows®
100-240V CA, 50-60 Hz (configurável)
Temperatura +10 ºC a +35 ºC (funcionamento)
Umidade relativa 20% a 70% sem condensação (funcionamento)

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)
Opções de segurança

*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...
DYNAMIX

VERTERA™ 6G

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

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

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

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

Glory, Av. Vereador José Diniz, 3720 11º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04604-007
+ 55 11 50900120
info@br.glory-global.com
glory-global.com
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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
erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY é uma marca registrada da GLORY LTD., no Japão, Estados Unidos da América e Europa. Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer e o logo da Windows são marcas, ou
marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

