
 
 

TD 404 

Депозитно решение 

Банкноти и монети 
 

 

За компании, които ценят управлението на парите и 

контрола в реално време 
 

 



ПРЕДИМСТВА 

 

 ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

По-голямата автоматизация на административни задачи и контрол довежда до общо 

намаляване на разходите. 

ГЪВКАВОСТ 

Решение, което съответства на нуждите на клиента и лесно се интегрира в системата за 

мениджмънт на компанията. 

 

СИГУРНОСТ 

Сигурност базирана на най-новите технологии, това решение позволява откриването на 

съмнителни монети и банкноти и значително намалява риска от обири. 

 С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ 

Обработващият капацитет може да бъде увеличен като просто се добавят еквивалентни 

модули с и без обработка. 

 

 



БИЗНЕС ОБЛАСТИ 

Продажби на дребно, Обществен транспорт, Здравеопазване, Публична 

администрация, Болници, Ресторанти, Финансови услуги, Шопинг центрове, 

Университети, Хотели, Летища, Бензиностанции, ЖП гари. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

ДЕПОЗИТ    ТИП ХРАНИЛИЩЕ   ОПЕРАЦИОННА  

СИСТЕМА 

         

Банкноти  Пачка до  Монети Стоманен сейф Linux 

   50 банкноти   с автоматично  ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Монети  Насипно или    затваряне  ТРАНЗАКЦИЯ 

ограничено Банкноти Касета   Email/SMS 

   непрекъснато ДИСПЛЕЙ    ПРИНТЕР 

  подаване LCD 10”Сензорен   Мрежов  или  

   към капацитет      специализиран 

на сейфа РАЗМЕРИ 

Пликове  Да  Височина 27,55 in/700 mm ЕЛЕКТРОННА 

СКОРОСТ    Ширина 18,11 in/450 mm КЛЮЧАЛКА 

Обработка на  20 до 26 Дължина 22,55 in/573 mm  Стандартна    2х1 код 

банкноти (в минута)   ТЕГЛО     Опция           2х2 кода 

Обработка на   540  253 lb/115 kg    Забележка: 

монети (в минута)   ВЪНШНА СТРУКТУРА   Оборудването може  

КАПАЦИТЕТ НА СЕЙФА  Стомана 0,12 in/3 mm   да бъде закрепено 

Банкноти  1200  КОМУНИКАЦИИ   към пода,може да 

Банкноти    Стандартна TCP/IP,Series  има сеизмични 

Опция   600/900/2200 Опция  По заявка  сензори и да  

Монети  до 2000      изпраща аларми, 

Монети         когато има  

Опция   По заявка      аномалия. 



* Приемани размери: 

Минимален диаметър:  0,76 in/19,5 mm 

Максимален диаметър: 1,04 in/26,5 mm 

   

УЕБ ПЛАТФОРМА 

 

Нашето депозитно решение предлага мениджмънт информация в реално време на 

всички заинтересовани страни, като гарантира ефективност на процеса и 

максимизиране на доходността от оборудването.От касиера до мениджмънта на 

компанията, информацията може да бъде управлявана в реално време в съответвствие 

с вътрешния процес. Решения се базират на информация за управление. 

 

ГРУПОВА КОНЦЕПЦИЯ 

 

Решението позволява контрол на информация и управление по централизиран и 

йерархически начин.Ако компанията иска да има множество точки на събиране, това 

решение позволява не само мобилност на служителите, но също така осигурява 

контрол на информацията и централизация.От друга страна, ако различни компании 

искат да поделят точка на събиране, те могат да го направят по сигурен начин, тъй като 

решението има възможността да класифицира и приоритизира информация за всяка 

една от компаниите. 

 

АДАПТИВНОСТ 

 

Адаптирано към ситуации, където има няколко точки на продажба, с голяма мобилност 

на човешки ресурси и няколко работни смени, позволяващо централна консолидация 

на информация с интеграция в мениджмънт ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА 

 

 „Онлайн“ информация 

 Депозирана сума 

 Получени деноминации банкноти и монети 

 Мениджмънт информация (затваряне период) 

 Оперативно състояние на поддържаната мрежа  

 Мрежов мониторинг 

 Приемане и преглед на събития 

 Сигурност 

 Наличност:24х7 

 Предупреждения чрез Email/SMS 

 Планиране на маршрут за събиране на пари 

 Поддръжка 

 Предупреждения 

 Заявки за помощ 

 Дистанционна поддръжка 

 Проверка на споразумение за ниво на обслужване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


