SMART RZ 100

Samoobslužná pokladna pro mince a bankovky
Samoobslužné pokladny jsou určeny pro společnosti, které od svých zaměstnanců nebo zákazníků inkasují
hotovost ve svých provozech, kterou následně vkládají na účet prostřednictvím banky nebo C.I.T. společnosti. Pomocí samoobslužných pokladen lze celý proces odevzdávání, počítání, ověřování a účtování hotovosti
automatizovat, urychlit, zjednodušit a zlevnit. Vkládat lze jak směs mincí, tak směs bankovek, které pokladna
automaticky spočítá, ověří jejich pravost a uloží do trezorové části, kde jsou peníze v bezpečí připraveny k následnému zpracování a připsání částky na účet (možnost outsourcingu CIT). V případě, že pokladna zná deklarovanou částku k odevzdání, umožňuje vrátit přeplatek zákazníkovi, pokladna umožňuje také vydávat hotovost v bankovkách. Pokladna je vybavena 15´´ dotykovou obrazovkou
a obslužným softwarem (jednoduché ovládání s animací postupů).
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Proces vkladu hotovosti
Identifikace
UŽIVATELE
Zadání uživatelského ID jednou z následujících forem:
1. Zadáním ID pomocí klávesnice
2. Identifikační kartou nebo čipem
3. Čárovým nebo 2D kódem
Pozn. Vklad lze provádět také bez identifikace uživatele
(každá transakce je opatřena unikátním ID).
TRANSAKCE
Zadání ID transakce umožňující automatické párování
transakcí s účetním systémem např. variabilní symbol,
číslo nákladového listu, číslo pokladního zařízení, číslo koncového (uzávěrkového) listu, číslo odpočtu apod.
jednou z následujících forem:
1. Zadáním ID pomocí klávesnice
2. Čárovým nebo 2D kódem
3. Výběrem z nabídky v menu (on-line přenos)
Pozn. Vklad lze provádět také bez identifikace transakce.

identifikace

Hlavní přínosy použití pokladny






Bez deklarované částky
Uživatel vloží nesetříděnou směs bankovek (až 300 ks)
a zároveň nesetříděnou směs mincí (až 50 ks), kterou
pokladna spočítá, ověří pravost a výsledek počítání ve
formě výčetky zobrazí na obrazovce (nerozpoznané nebo
falešné mince a bankovky jsou vráceny zpět uživateli).
V této chvíli jsou bankovky uloženy v tzv. přestupní
kazetě (ESCROW) a uživatel se může rozhodnout,
zda chce napočítanou hotovost vrátit nebo uložit do
trezoru. Po uložení do trezoru může buď pokračovat
ve vkládání hotovosti dále (při velkém množství
hotovosti) nebo vklad ukončí a je mu vytištěna stvrzenka
o provedení vkladu.
S deklarovanou částkou
Pokladna umožňuje před vkladem hotovosti přijmout
informaci o deklarované částce (částka, kterou má
uživatel odevzdat). Systém pak při vkladu hotovosti
zobrazuje uživateli deklarovanou částku a informaci
o rozdílu mezi vloženou a deklarovanou částkou. Tento
způsob vkladu umožňuje nastavit systém odevzdávání s
libovolnými podmínkami (např. přesné odevzdávání bez
diferencí a s vrácením přeplatků).

vklad bankovek a mincí

aut.uložení do přepravních
obalů v trezoru

tisk stvrzenky

Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce
Úspora nákladů (pokladna Vám nahradí pokladníka a navíc nepodléhá zákoníku práce)
Zabezpečení proti krádeži (trezor bankovek CEN L nebo UL 291- síla pláště 12 mm)
100% kontrola pravosti u přijímaných bankovek a mincí
Kompletně outsourcovatelný systém zpracování tržeb (správa pokladny C.I.T.)

Technické výhody pokladny
 Ovládací software SMART a dálková správa CDWM je vyvinuta společností Albacon Systems, a.s.
(naši programátoři dokáží flexibilně reagovat na Vaše provozní potřeby).
 Integrace pokladen se systémy třetích stran jakoukoliv formou (20-leté zkušenosti s integracemi strojů do
bankovních a firemních systémů)
 Přestupní kazeta (ESCROW) umožňuje vrátit vložené bankovky před uložením do trezoru (uživatel
vkládá odsouhlasenou částku)
 Pokladna má oddělený přístup do počítací a trezorové části (rychlý servis)
 Velkokapacitní akceptor bankovek (až 300 ks)
 Obrazovka může sloužit jako informační nebo reklamní panel
 Snadná a intuitivní obsluha (navigační texty a animace)
 Volitelné způsoby identifikace uživatelů a transakcí
 Volitelné ovládací prostředí pro různé skupiny uživatelů (řidič, pokladní, samoodvoz, informační kancelář,
čerpací stanice)
 Možnost vracení přeplatků (eliminace diferencí) a výdeje bankovek (firemní bankomat)
 Ukládání bankovek ve srovnaném stavu do předem zapečetěné odvodové kazety (výrazná úspora při
zpracování hotovosti proti vakovým systémům).

KOMPONENTY SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY
Obslužný software - SMART
Veškerý obslužný software kompletně vyvíjí firma Albacon tak, aby co nejlépe vyhovoval požadavkům zákazníků a současně byl intuitivní pro uživatele. Lokální obslužná aplikace SMART řídí veškerý hardware a umožňuje obsluhu terminálu. Veškerá data jsou ukládána
v SQL databázi, která je zálohována dle požadavků klienta. Aplikace SMART je velmi pružně nastavitelná (vklad
více typů uživatelů, identifikace různými způsoby, možnost deklarace částky, vklady tržeb s podmínkami, tisk
různých forem stvrzenek, různé ovládací postupy podle oprávnění, zasílání e-mailových zpráv – naplnění pokladny, docházející papír, chybové stavy, odvody a další funkce).
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Zpracování mincí - Glory CI-10
Pro počítání, vkládání a volitelně vrácení mincí je použita automatická recyklační pokladna Glory CI-10 japonské firmy Glory. Pokladna akceptuje a ověřuje pravost
všech českých mincí. Pokladna je vybavena osmi recyklačními zásobníky mincí. Díky recyklačním zásobníkům
umožňuje CI-10 vracet přeplatky z mincí, které byly vloženy předchozími uživateli. Pokladna je také vybavena
odvodovým vakem v trezorové části, pro snadné a rychlé
vyjmutí tržby z pokladny. CI-10 má oddělenou počítací
a trezorovou část, zajišťující vyšší bezpečnost a možnost
vstupu oprávněné osoby bez přístupu do trezorové části.

Dotyková obrazovka
Jedná se o kapacitní dotykovou obrazovku s rozlišením
1024 x 768 obr. bodů se skleněným povrchem. Tato obrazovka se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení a zničení.

Tiskárna
Jedná se o thermo tiskárnu stvrzenek s velkokapacitním
návinem papíru.

Zpracování bankovek - Glory RZ-100
Pro počítání, vkládání, výběr a případné vracení bankovek je použita automatická recyklační pokladna Glory RZ-100 japonské firmy GLORY. Firma GLORY je světovou jedničkou v oblasti počítání a ověřování bankovek a mincí. Obrovské know-how výrobce se projevuje také v této již 6. generaci recyklační pokladny RZ 100. Pokladna má dokonalou mechatroniku a rozpoznávací jednotku s unikátní logikou.
Tyto vlastnosti zaručují maximální spolehlivost zařízení v nejnáročnějších provozních podmínkách. Glory RZ-100 umožňuje vkládat nesetříděnou hotovost
v dávkách až po 300 ks. Bankovky jsou
ukládány do zapečetěné přepravní kazety
v trezorové části, která je chráněna trezorem normy UL 291 nebo CEN L o síle
12 mm ve srovnaném stavu - výrazně nižší náklady na zpracování než u vakových
systémů, kde jsou bankovky zmačkány
a je nutné je manuálně rovnat, aby
mohly být zpracovány na třídičkách. Počítačka bankovek má oddělenou počítací a trezorovou část, zajišťující vyšší bezpečnost a možnost vstupu oprávněné osoby bez přístupu
k uložené hotovosti. V ČR úspěšně provozujeme více
než 200 ks těchto recyklačních pokladen.

VOLITELNÉ Funkce a PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPS
Pro případ výpadku elektrické energie je možné doplnit
zařízení o záložní napájení, které zajistí bezproblémové
dokončení rozpracované transakce. Po ukončení transakce je pokladna přepnuta do režimu mimo provoz až
do obnovení napájení.
Čtečka čárových nebo 2D kódů, Mifare karet, RFID čipů
Pokladnu lze doplnit o jakýkoliv systém identifikace uživatelů nebo transakcí.
Výběr hotovosti, vrácení přeplatků
Pokladnu lze doplnit o funkci výběru hotovosti oprávněnou osobou a o funkci vrácení přeplatků. Výhodou je,
že jsou využívány pouze recyklované bankovky a mince.
Pokladna tak dokáže pracovat samostatně, bez nutnosti
dotace výdejních zásobníků bankovek a mincí.

Dálková správa CDWM
Pro efektivní začlenění pokladen do Cash Managmentu zákazníka vyvinul Albacon Systems, a.s. webovou aplikaci vzdálené správy Cash Deposit Web Management. Tato aplikace umožňuje provádět vzdáleně zejména:
Konfigurační funkce - nastavení pokladny, správa databáze uživatelů včetně jejich přiřazení do uživatelských skupin apod.
Monitorovací funkce – stav naplnění pokladny, provozní stav pokladny, historie chybových stavů apod.
User management – nastavení uživatelů CDWM, přidělené práv uživatelům, správa hesel apod.
Manažerské funkce – filtrování v databázi dle libovolného období, přehled všech transakcí, podrobnosti
jednotlivých transakcí, tisk, export apod.
Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Implementace Smart RZ 100 do systémů třetích stran
Albacon Systems, a.s. má velké zkušenosti s implementací pokladen do informačních systémů třetích stran.
Díky vlastnímu programátorskému zázemí jsme schopni provést jakoukoliv implementaci dle požadavků
klienta. Náš systém byl již integrován např. s následujícími systémy: SAP - SAP ČR, spol. s r.o., HELIOS Green Asseco Solutions, a.s., WINADO - EMTEST ČR spol. s.r.o., EDISON - M-line a.s. a dalších.

Technické parametry
Kapacita mincí

8 x recyklační zásobník (8 x 80 – 200 ks = 640 – 1600 ks)
1 x odvodový vak 4000 ks mincí
celkem až 5600 ks mincí

Kapacita bankovek

odvodová kazeta 2200 ks
8 x recyklačních kazet (8 x 150/300 ks = 1200/2400 ks)
celkem až 4600 ks bankovek

Akceptor bankovek a mincí

150/300 ks (bankovek) 100 ks (mincí)

Trezor bankovek

12 mm – norma UL 291 nebo CEN L

Tiskárna stvrzenek

Thermo tiskárna Hengestler Pixi II

Displej

15“ dotykový s rozlišením 1024 x 768 pixelů

Velikost

1525 x 1250 x 1088 mm (v x š x h)

Operační systém

Windows 7

Software

SMART, volitelně CDWM

Funkce

příjem hotovosti, volitelně: výběr hotovosti,
vracení přeplatků
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Servisní střediska:
Praha l Brno l Ostrava l Plzeň
Pardubice l Ústí nad Labem
Jihlava l Olomouc
tel.: 224 502 411, fax: 222 780 791
www.albacon.cz, e-mail: albacon@albacon.cz

