A.

Liczarka wartościowa ProNote 1,5F
WSZECHSTRONNE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO OKIENKA BANKOWEGO

Liczarka ProNote 1,5F jest kompaktowym urządzeniem przewidzianym do pracy w strefie
kasowej obsługi Klienta. Małe wymiary, niski poziom hałasu oraz łatwość obsługi, przekładają
się na wysoką efektywność pracy. Urządzenie wyposażone jest w podajnik oraz dwie kieszenie
odbiorcze – kieszeń na przeliczone banknoty i kieszeń na odrzuty

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

WŁAŚCIWOŚCI

OPIS

Urządzenia małej wielkości, Oferowana liczarka wartościowa charakteryzuje się
dostosowane do stanowisk niewielkimi wymiarami (260 x 280 x 255 mm).
kasjerskich lub zaplecza oddziału. Przeznaczona jest do stanowisk kasjerskich lub do
zaplecza oddziału (np. obsługa kaset bankomatowych).
Niski poziom hałasu, zapewnia komfortową obsługę
Klientów
Wykrywalność fałszywych
banknotów: 100%

ProNote 1,5F pomyślnie przeszedł procedurę testów na
wykrywalność fałszywych banknotów w NBP

Wykrywanie taśmy: 100%

Mechaniczny czujnik grubości (thickness sensor)
gwarantuję wykrywalność zarówno przeźroczystej jak i
matowej taśmy

Wiele walut – pełna weryfikacja
autentyczności

ProNote 1,5F może być wyposażony w 20 walut.
Urządzenie umożliwia zarówno sortowanie mieszanki
walut (mix), jak również wykrycie waluty po pobraniu
pierwszego banknotu i automatyczne przełączenie się na
pracę w tej walucie.

Liczarka zapewnia pełną weryfikację autentyczności
każdej waluty
Urządzenie umożliwia łatwą modyfikację walut w
urządzeniu. Update walut (np. w związku z
wprowadzeniem nowych nominałów) przez cały okres
życia urządzenia są bezpłatne

Liczenie wartościowe ze
sprawdzaniem autentyczności i
zestawieniem nominałowym i
wartościowym

Liczarka weryfikuje autentyczność każdego banknotu.
Podaje wynik przeliczenia wartościowo i ilościowo
również w zestawieniu nominałowym

Nominał, orientacja,
awers/rewers, wybór jednego
nominału z miksu banknotów

Standardowo liczarka wyposażona jest w szereg
programów:
MIX – Liczenie wartościowe bez sortowania
DENO – Liczenie z sortowaniem po nominałach
FACE – Liczenie z sortowaniem według strony
(awers/rewers)
ORNT – Liczenie z sortowaniem według orientacji
EMS – Liczenie z sortowaniem według emisji (PLN stara i
nowa)

Rozsortowywanie wszystkich
nominałów PLN starej i nowej
emisji

Liczarka rozsortowuje wszystkie nominały PLN starej i
nowej emisji

Zaawansowane czujniki (IR
podczerwień, UV ultrafiolet, MG
magnetyzm, 2 x CIS, pomiar
długości i szerokości)

Liczarka jest wyposażona we wszystkie wymienione
czujniki

WYMAGANIA ZARZĄDZENIA 19/2016

Oferowane urządzenie spełnia wymagania Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 17.08.2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i
oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z
zaopatrywaniem banków w te znaki. Model ProNote 1,5 pomyślnie przeszedł procedurę testów
w Narodowym Banku Polskim w dniu 03 grudnia 2019.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
Liczarka ProNote 1,5F znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie
przeliczana jest gotówka. To wszechstronne urządzenie, wygodne i
łatwe w obsłudze, głownie jest używane w oddziałach banków,
kantorach wymiany walut oraz sklepach detalicznych. Zintegrowana
rączka w połączeniu z małą wagą umożliwia łatwe przenoszenie

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA
Intuicyjna obsługa oraz gotowe programy umożliwiają szybkie przeliczanie w trybie mieszanym
(mix), sortowanie według nominałów oraz orientacji. Funkcja batch daje możliwość formowania
paczek. Opcja sortowania jakościowego spełnia wymagania Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa
NBP generując raporty sprawozdawcze zgodnie z wymaganiami NBP.

SPRAWOZDANIA
Każde sortowanie z włączoną funkcją sortowania jakościowego,
uaktualnia rejestr przeliczonych banknotów w jakości obiegowej i
nieobiegowej. Rejestr ten jest potrzebny do sporządzenia sprawozdań
do NBP. Wraz urządzeniem dostarczamy oprogramowanie, które
umożliwia zdalny dostęp do wygenerowanych raportów. W przypadku,
gdy sortery nie są podłączone do sieci LAN, wygenerowane raporty
zapisują się na karcie SD. Raporty można przekopiować z karty SD do
komputera.

ŁATWOŚĆ STOSOWANIA
Intuicyjny interfejs użytkownika ma wpływ na zwiększenie efektywności pracy także wtedy, gdy
dwóch kasjerów pracuje równolegle. Ergonomiczna konstrukcja gwarantuje duży komfort
użytkowania

DUŻA WYDAJNOŚĆ
Kompaktowa budowa charakteryzuje się niewielkimi wymiarami. Wysoka jakość materiałów
gwarantuje niezwykłą wytrzymałość i niezawodność liczarki. Zewnętrzne interfejsy umożliwiają
podłączenie do dowolnego systemu zarządzania pracą oddziału.

ERGONOMICZNA OBSŁUGA
•
•

Kolorowy wyświetlacz
Proste programy i funkcje dostępne na ergonomicznej klawiaturze

LICZBA WALUT
Możliwość zainstalowania do 20 różnych walut

