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محمي الحسابات، � مسجل منه، التحقق تم محسوب،
ا�من من قدر بأق� النقد إدارة

التجزئة سوق إ موجهة



ا�بعاد والوزن

 الخصائص التقنية

وصف

مم 750

320 كغ

UL291

300 كغ

UL291

مم 520

مم 1450-1650

ا�رشفة ا�عدنية. ت�يع والعم�ت الفوات� عد آلة � النقدي" ، دخل "السجل بجني للمستخدم يسمح

العمل يوم � بأكملها وا¥غ�ق العد عملية وأمان. تحس¦ ب�عة وا¥غ�ق

WebService خدمة خ�ل من تحقيقها يتم التي ا¥يرادات جميع � التحكم »كن وقت، أي �

ا�عام�ت جميع تخزين ا�رور. يتم وكلمة ا�ستخدم اسم خ�ل من مفوض¦، أشخاص بواسطة بنا، الخاصة

العمليات. تاريخ عن استفسار �ي خوادمنا وع² الجهاز ع² وصيانتها

الفوات� جميع من بالتحقق ́اف). يقوم ال مساعد TAM (آلة فئة ضمن BCE قبل من معتمد

التجميع. عملية مقاطعة دون رفضها خ�ل من فيها الخاطئة" والتحكم أو "ا�شبوهة

النظام نفس التلوين (اختياري) وهو بنظام مجهز خاص صندوق � النقود إيداع يتم ، الخزنة داخل

يتم ، ق�ي أو به م´ح غ� فتح حالة � .UNE-EN Áعيار ا�عتمدة CE بلدان معظم � ا�ستخدم

بتخفيض "تكاليف النظام هذا ل�ستخدام. يسمح صالحة غ� وتركها النقدية، ا�وراق تلوين نظام تنشيط

للمجرم¦. رادع بدوره ا�ؤمنة" وهو ا�موال

الجهاز، � ا�ختلفون ا�ستخدمون يحققها التي ا¥يرادات جميع � يتحكم والذي ا¥دارة، برنامج ع² يحتوي

تفريغ � التحكم نظام فتح إ للتعبئة" للمتابعة ا�ئوية النسبة عن ا�ع¦ ا�سؤول إ يرسل "تنبيهات

لعملية إما ا�قابلة التذكرة بإصدار النظام � ا�نفذة العمليات جميع به. تقوم وا�´ح ا�حصلة ا�موال

السحب. أو الدخول

حساب � العمل تبسيط ع² يعمل Êم ، للغاية وآمنة وبسيطة وÌيعة يومية تسوية إجراء للعم�ء تتيح إنها

النقد.

(Îأسا) MG S-ATM
القراء

CRANE CPI
4400 إ 1200 الصندوق   سعة

أق� حد 5 التسمية   

80/الدقيقة ال�عة   

MoneyGuard
أق� كحد معدنية عملة 20 معدنية/الثانية   4عم�ت

2 أق� كحد كغ السعة     70

كيس

ا¥كسسوارات
ورق   Ðم 30 مم 58 حرارية    طابعة

ا�جسات

م ج    الكÐونيك
القفل مجس الباب   مجس

الÓمجيات
Ôالبن MG SW x.47   الرابط

بعد عن TLS-RSA 2048 bit  تحديث

(زائد) MG S-ATM
القراء

CRANE CPI
4400 إ 1200 الصندوق   سعة

أق� حد 5 التسمية   

80/الدقيقة ال�عة   

MoneyGuard
أق� كحد معدنية عملة 800 معدنية/الثانية   4عم�ت

2 أق� كحد كغ السعة     70

كيس

ا¥كسسوارات
ورق   Ðم 300 مم 80 حرارية    طابعة

ا�جسات

م ج    الكÐونيك
القفل مجس الباب   مجس

الÓمجيات
Ôالبن MG SW x.47   الرابط

بعد عن TLS-RSA 2048 bit  تحديث


