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Note Recycler S4V/S5V
Sedlar måste vara lätt åtkomliga för utbetalning samtidigt som de ska kunna
förvaras säkert i butiken. CashGuards Note Recycler kombinerar åtkomlighet
med trygghet. Sedlar behöver varken exponeras i butiken eller räknas
manuellt av personalen. I det slutna CashGuard-systemet sköts allt med
automatik. I CashGuards nya generation sedelväxlare används nu
äkthetsvalidering av alla nya sedlar, detta medför en höjd säkerhet för
butiken och även en möjlighert att vända sedelväxlaren mot kund.

Kontroll och acceptans

Sedelvalideringen i CashGurds nya generation
sedelväxlare Note Recycler S4V/S5V kontrollerar och
verifierar alla viktiga punkter för att säkerställa sedelns
valör. I Sverige använder vi nu samma teknik som är
testad och använd for euron sedan mer än 5 år tillbaka.
Note Recycler läser av varje sedel som matas in; valör och
äkthet kontrolleras noggrant och snabbt. Note Recycler
är utformad så att den tar emot väl använda sedlar utan
problem.

Valdering av sedlar

Med utökad validering kan kassören rikta sin
uppmärksamhet mot kunden och lämna valideringen till
sedelväxlaren. Valideringen håller så hög nivå att
sedelväxlaren till och med kan vändas mot kund. Med
regelbunden uppdatering av valideringsmjukvaran
garanteras så hög acceptans att behovet av manuella
rutiner för trasiga sedlar minimeras

Balanserade växelnivåer

Kassören behöver inte ha kontroll på nivåerna i kassan.
När CashGuard-systemet beräknar den växel som ska
betalas ut till kunden balanseras de befintliga
valörnivåerna. Ange själv de växelnivåer som är optimala
i din butik, så strävar CashGuard-systemet efter att hålla
varje valör inom gränsvärdena. Allt för att passa just din
butik.

Spårbarhet och full insyn

Note Recycler skyddas av ett elektroniskt lås,
och sedlar kan endast hämtas eller matas ut av användare
med rätt behörighet. Alla aktiviteter i CashGuardsystemet loggas, och rapporter genereras automatiskt. Du
har full insyn över butikens kontantflöde i realtid och
tydliga meddelanden i programvaran visar när åtgärder,
såsom exempelvis hämtning eller påfyllning, behövs.

Pålitlig och robust

CashGuards Note Recycler är konstruerad för stabil och
kontinuerlig drift, både under hög belastning och i tuffa
miljöer. Den är utformad
så att din butik ska kunna erbjuda kunder en hög
servicenivå med ytterst få avbrott.

Servicevänlig

För att bibehålla maximal prestanda behöver
delar inuti Note Recyclern rengöras regelbundet.
Lättåtkomliga delar gör att butikspersonalen själva kan
utföra rengöring och förebyggande underhåll. Resultatet
är en hög tillförlitlighet och låga servicekostnader.

Flera kassetter

CashGuards Note Recycler har separata kassetter för
olika valörer så att sedlarna separeras automatiskt. Det
säkrar också driftsäkerheten. Om en kassett skulle sluta
fungera kan personalen enkelt byta ut den utan driftstopp
i kassan.

Teknisk information
S-Serien S4V / S5V
Lagringsmedia

4 / 5 sedelkassetter

Validering

Äkthetsvalidering SEK

Sedelkapacitet

800 / 1000 sedlar

Återcirkulering

Alla sedlar kan återcirkuleras

Hastighet: inmatning
(inkl validering)

Upp till 2 sedlar per sekund

Hastighet: utmatning

2–4 sedlar per sekund

Bredd

Ovandel 567 mm / 700 mm
Underdel 536 mm / 669 mm

Höjd

230 mm

Djup

Ovandel 348 mm
Underdel 326 mm

Vikt

59 kg / 70 kg
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