TERMINAIS IN -LOBBY TELLER

CS9900
O número de transações bancárias nas agências vem diminuindo significativamente, em função
dos novos canais e tecnologias disponíveis aos clientes. O CS9900 In-Lobby Teller permite
que o canal agência torne-se uma opção interessante para o cliente e para o banco, uma vez
que traz ganhos de eficiência, permitindo que o pessoal de agência dedique-se a atividades
mais lucrativas e na construção de relacionamento com o cliente.
• Configurável de acordo com as transações desejadas
• Display de 19” versátil: pode ser utilizado em modo retrato ou paisagem
• Alta capacidade para depósito e dispensa de notas

SERVIÇOS CONFIÁVEIS E
USO MAIS INTELIGENTE
DOS CAIXAS

Com capacidade para realizar
a triagem, a validação e a
checagem de notas, o CS9900
deixa os caixas livres de maneira
integral para que o relacionamento
com os correntistas seja
aprofundado, melhorando a
efetivação das vendas e
aumentando assim as
oportunidades de negócio.

PROTEÇÃO EXCEPCIONAL
PARA OS INVESTIMENTOS

OS ILTs ofereceM diversas opções
de configurações que permitem
flexibilidade e funcionalidade
máxima no que tange aos canais
de transformação. Com um design
modular, o CS9900 permite a
evolução das transações
estrategicamente, de maneira fácil.

COEXISTÊNCIA ENTRE
AUTOMAÇÃO E CAIXA HUMANO

Cuidado centrado no cliente,
otimizado por um posicionamento
flexível. Com as novas tecnologias
de autoatendimento na linha de caixa,
o CS9900 estimula a migração para
uma estratégia de redução de custos
que se adapta aos clientes que
procuram por um serviço rápido e
eficiente. Alternativamente, ele pode
alavancar a abertura do ambiente das
agências, permitindo que os terminais
ofereçam ajuda e incentive as vendas.

*CARACTERÍSTICAS

*ESPECIFICAÇÕES

ARQUITETURA

PROCESSADOR

• Intel Quad Core

SISTEMA
OPERACIONAL

• Microsoft Windows 7 Professional

MONITOR DE VÍDEO

• Touch screen e LCD 10”

MÓDULOS
OPCIONAIS

• ActivCheck para depósito inteligente
• Impressora
• Dispensador/ reciclador de moedas
• Leitor de cartão
• Dispensador/ impressora de cartões
• Scanner de documentos A4/Carta

PESO

• 771 KG

ALTURA TOTAL

• Com display vertical: 1507 mm
• Com display horizontal: 1450 mm

• Tecnologia de reciclagem altamente confiável
comprovada pelo mercado.
• Tecnologia superior para identificação de notas.
• Totalmente compatível com RoHS.
• Projetado para atender às diretrizes internacionais
de acessibilidade.

DIMENSÕES

ALTURA DO BALCÃO

• Display touch de 19“ com filtro de privacidade para
o consumidor.
• Opções de exibição paisagem e retrato.
• Marketing um a um com a Agilis® Campaign da
Office (opcional).

CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS

• Opcionais: leitor de código de barras, leitor de QR
Code, leitor de contactless e dispensador de moeda.
• Módulo de depósito inteligente ActivCheck com
configuração flexível e capacidade para aceitar até
30 cheques ou demais documentos de pagamento
inseridos em qualquer posição.
• Habilitação do Concierge Vídeo Services (opcional).
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• ActivRecycle com suporte para até cinco cassetes,
além da tecnologia de duplo cassete, que permite
até10 compartimentos para depósito ou reciclagem.
• Capacidade para reciclagem de até 9.200 notas (com
base em notas usadas).
• Depósitos de até 11.500 notas, quando configurado
para cinco cassetes.
• Até quatro cassetes para dispensar ou reciclar (o
quinto cassete fica reservado para depósitos
rejeitados ou para erros de dispensa).
• Interface de usuário com estilo gaveta (cashpocket)
que aceita até 200 notas.
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CAPACIDADE DE CÉDULAS

1058 mm

CONECTIVIDADE COM O CLIENTE

POR QUE DIEBOLD NIXDORF?
Com uma base instalada de mais de 1 milhão de pontos de
contato com consumidores em mais de 120 países, a Diebold
Nixdorf lidera as inovações no mercado de autoatendimento
financeiro. Isto nos deixa na melhor posição para entender o
mercado de hoje e antecipar o de amanhã. Capitalizando
nossos investimentos e a especialização em manuseio de
cédulas, segurança e automação de agências, utilizamos
nossos conhecimentos por todos os mercados relacionados
onde a eficiência do autoatendimento é enfatizada pelos
clientes que desejam facilidade, familiaridade e segurança em
suas transações do dia a dia – da agência ao celular, e além.
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