Automatic Cash
> CAIXA AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO,
TROCO E GESTÃO DO CAIXA

definidos diferentes perfis de utilizador para ter acesso
seguro ao menu de gestão da máquina. O Automatic Cash
está disponível em preto ou outra e o frontal pode ser
personalizado de acordo com o tipo de negócio ou imagem
própria da loja. Extremamente compacto, eficiente e
tecnologicamente avançado, o Automatic Cash é adequado
para qualquer empresa que cuide dos seus clientes,
aumentando os padrões higiénicos e tornando cada
transacção de pagamento rápida e segura.

Automatic Cash é uma máquina desenvolvida para aceitar pagamentos
em dinheiro e capaz de efectuar o troco exacto automaticamente em
qualquer tipo de actividade comercial, respondendo à necessidade
dessa actividade no que diz respeito à eficiência, controlo, segurança e
mantendo as características de equipamento compacto.
O sistema pode ser conectado a qualquer software de facturação
presente no comércio. Se nenhum software de faturação estiver
presente na actividade comercial, é possível na versão de monitor de > RETALHO & VENDING
15” efectuar a gestão do pagamento para posteriormente ser
efectuado o registo num software certificado.
O Automatic Cash é equipado com um aceitador rápido de moedas;
moedas de qualquer denominação (1cent. - 2 €) são inseridos pelos CARACTERÍSTICAS
clientes na máquina e são rapidamente contadas: as moedas são • Aceitador de moedas com velocidade de contagem de 6 moedas
por segundo
então colocadas no reciclador e usadas para dar o troco exacto aos
•
1 hopper /reciclador que gere o pagamento do troco de todos os
clientes, quando necessário. A máquina aceita todas as denominações
tipos de moedas
de notas, usando duas delas para efectuar o troco através do seu
• Sistema de aceitação e pagamento de notas com reciclador de 2
reciclador. Sistema automático de reciclagem de dinheiro, tanto para
tipos de notas
moedas quanto para notas, garantindo grandes volumes de • Controlo remoto para gestão total do negócio
pagamentos e tendo como ponto de partida um pequeno valor inicial
de fundo de caixa. Através do monitor 7" ou através do visor de duas CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA
linhas, os pagamentos serão fáceis e intuitivos para qualquer pessoa • Estrutura metálica blindada: 1.5 mm de espessura
que necessite de efectuar transacções em todos os tipos de • Fechadura de duplo fecho com desbloqueio electrónico
actividades comerciais. Desta forma, o operador também evita
qualquer contacto com o dinheiro. Esta é também uma das principais CAPACIDADE
• Moedas: até 1300 moedas (€) + 2000 moedas na gaveta cashbox
vantagens do Automatic Cash: garante os mais elevados padrões de
• Notas: 200 notas no reciclador (2 tipos) e 400 no stacker/cofre
higiene, especialmente em locais onde alimentos e bebidas são
comercializados, garantindo que as pessoas que manipulam alimentos PERIFÉRICOS GERIDOS
e bebidas não entram em contacto com potenciais germes e sujidade • Aceitador rápido de moedas
presente no dinheiro. As transacções de dinheiro são geridas com • Dispensador multimoeda
segurança, eliminando erros, perda de tempo e minimizando desvios.
• Reciclador de notas
A máquina pode ser conectada on-line via ethernet, registrando todas
as transacções, pelo que também pode ser controlada remotamente: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
35 kg
isso garante um controlo constante e eficiente dos negócios diários • Peso
• Dimensões
33 cm x 33,5 cm x 59 cm
pela pessoa responsável através de palavra chave própria. Podem ser
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