محسوب ،تم التحقق منه ،مسجل يف الحسابات ،محمي
إدارة النقد بأقىص قدر من األمن
موجهة إىل سوق التجزئة

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

MoneyGuard SL

)Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain

األبعاد والوزن

 750مم

 520مم

 300كغ
UL291

 320كغ
UL291

 1450-1650مم

الخصائص التقنية
MG S-ATM
القراء

CRANE CPI
سعة الصندوق
التسمية
الرسعة

MoneyGuard

4عمالت معدنية/الثانية
السعة
كيس

اإلكسسوارات
طابعة حرارية

)زائد(

 1200إىل 4400
 5حد أقىص
/80الدقيقة

 800عملة معدنية كحد أقىص
 70كغ كحد أقىص 2

 80مم  300مرت ورق

املجسات

م ج الكرتونيك
مجس الباب

الربمجيات

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

MG S-ATM

)أسايس(

القراء

CRANE CPI
سعة الصندوق
التسمية
الرسعة

MoneyGuard

4عمالت معدنية/الثانية
السعة
كيس

اإلكسسوارات
طابعة حرارية

 1200إىل 4400
 5حد أقىص
/80الدقيقة

 20عملة معدنية كحد أقىص
 70كغ كحد أقىص 2

 58مم  30مرت ورق

املجسات
مجس القفل

الرابط البنيك
تحديث عن بعد

م ج الكرتونيك
مجس الباب

الربمجيات

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

مجس القفل

الرابط البنيك
تحديث عن بعد

وصف

يسمح للمستخدم بجني دخل "السجل النقدي"  ،يف آلة عد الفواتري والعمالت املعدنية .ترسيع األرشفة
واإلغالق برسعة وأمان .تحسني عملية العد واإلغالق بأكملها يف يوم العمل
يف أي وقت ،ميكن التحكم يف جميع اإليرادات التي يتم تحقيقها من خالل خدمة WebService
الخاصة بنا ،بواسطة أشخاص مفوضني ،من خالل اسم املستخدم وكلمة املرور .يتم تخزين جميع املعامالت
وصيانتها عىل الجهاز وعىل خوادمنا ألي استفسار عن تاريخ العمليات.
معتمد من قبل  BCEضمن فئة ) TAMآلة مساعد الرصاف( .يقوم بالتحقق من جميع الفواتري
"املشبوهة أو الخاطئة" والتحكم فيها من خالل رفضها دون مقاطعة عملية التجميع.
داخل الخزنة  ،يتم إيداع النقود يف صندوق خاص مجهز بنظام التلوين )اختياري( وهو نفس النظام
املستخدم يف معظم بلدان  CEاملعتمدة مبعيار  .UNE-ENيف حالة فتح غري مرصح به أو قرسي  ،يتم
تنشيط نظام تلوين األوراق النقدية ،وتركها غري صالحة لالستخدام .يسمح هذا النظام بتخفيض "تكاليف
األموال املؤمنة" وهو بدوره رادع للمجرمني.
يحتوي عىل برنامج اإلدارة ،والذي يتحكم يف جميع اإليرادات التي يحققها املستخدمون املختلفون يف الجهاز،
يرسل "تنبيهات إىل املسؤول املعني عن النسبة املئوية للتعبئة" للمتابعة إىل فتح نظام التحكم يف تفريغ
األموال املحصلة واملرصح به .تقوم جميع العمليات املنفذة يف النظام بإصدار التذكرة املقابلة إما لعملية
الدخول أو السحب.
إنها تتيح للعمالء إجراء تسوية يومية ورسيعة وبسيطة وآمنة للغاية  ،مام يعمل عىل تبسيط العمل يف حساب
النقد.

