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Urządzenia samoobsługowe

NCR wprowadził do oferty nową generację urządzeń z rodziny SelfServ 80 Series. Nowe urządzenia już zrewolucjonizowały model komunikacji banków z klientami, a samoobsługa z użyciem bankomatu, wpłatomatu czy recyclera
ma szansę wreszcie stać się równie wygodna jak pozostałe kanały, w tym bankowość elektroniczna lub aplikacja
TheNCR
NCR
SelfServ Family ensures you stay connected with higher uptime to help
mobilna. Wybrane modele z serii SelfServ 80 są dostępne na polskim rynku od 2017 roku.

drive more transactions through the ATM channel and serve more customers.
Nowe rozwiązania NCR umożliwiają instytucjom finansowym zwiększenie przychodów, znaczącą redukcję kosztów
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mixed media deposit/dispense. Many of these modules offer an increase in cassette
capacity as well as deposit and dispense size to ensure your network can serve your
customers where and when they demand.
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Urządzenia z linii SelfServ 80 Series charakteryzuje
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3X improvement

Nowoczesne zarządzanie siecią
NCR SelfServ 80 Series zaprojektowano tak, by dzięki
zastosowaniu najnowszych technologii umożliwiać instytucjom finansowym sprawne zarządzanie siecią bankomatów oraz bezproblemowe utrzymywanie ich w pełnej
dyspozycyjności. System NCR Media Handling 2.0 umożliwia bieżący monitoring działania urządzeń oraz umożliwia lepsze zapobieganie awariom oraz sprawniejszą
interwencję w sytuacji ich wystąpienia.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim
Bankomat,
który
rozmaBezpieczeństwo jest dla instytucji finansowych oraz ich klientów podstawową wartością. Dlatego bankomaty NCR
cechuje bezkompromisowość w podejściu do rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa zarówno w obszarze oprzyrządowania, jak i oprogramowania. Zastosowane rozwiązania obejmują zarówno te podstawowe, jak lustro, które pozwala sprawdzić, co dzieje się za klientem, dwie kamery (podgląd na przestrzeń za klientem w trakcie procesowania
transakcji oraz na slot na wypłatę pieniędzy) czy wzmocnioną zasłonę slotu na wypłatę pieniędzy, jak i te bardziej
zaawansowane, zapobiegające podsłuchiwaniu, czy skimmingowi.
URZĄDZENIA SAMOOBSŁUGOWE

In today’s challenging financial marketplace, you’re
always looking for ways to grow revenue, reduce
costs, enhance customer experiences and manage
risk. The NCR SelfServ ATM Family can help you do
all that and so much more.

ATMs, you’ll have just what your customers want,
and your branches need.
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Inspired and designed around human senses,

C x B a n k i n g S O F T WA R E
B L E N D N C R ’ S C x B a n k i n g S O F T WA R E W I T H
SelfServ 80 SERIES’ NEW CONSUMER
I N T E R FAC E TO D E L I V E R A N E X C E P T I O N A L
O M N I - C H A N N E L E X P E R I E N C E . C R E AT E U N I Q U E ,
PERSONALIZED EXPERIENCES AND TURN
C O N S U M E R S I N T O A D V O C AT E S .

Doskonale sprawdzają się w lokalizacjach gdzie
gotówka jest w ciągłym zapotrzebowaniu, radząc
sobie z najwyższym wolumenem transakcji. Technologie samonaprawy skracają czas ewentualnych
przestojów z wielu godzin do kilku minut, dzięki
czemu bankomaty są dostępne przez całą dobę.

Self Serv 23
Urządzenie cechuje estetyczny design oraz kompaktowe wymiary, zapewniające swobodę lokalizacji w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, takich jak niewielkie oddziały, przedsionki, sklepy, stacje benzynowe itp.
Najistotniejszym atutem NCR SelfServ 23 jest duży, 15-calowy, kolorowy wyświetlacz, z funkcją sterowania dotykowego, stanowiący spore udogodnienie w przypadku standardowych transakcji, jak również wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych i reklamowych.
Poszczególne elementy bankomatu zostały rozmieszczone z dbałością o bezpieczeństwo i wygodę Państwa Klientów.
Konstrukcja szczeliny czytnika kart utrudnia instalację nielegalnych urządzeń służących do kopiowania kart.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest elektroniczny system ECD, zakłócający pracę urządzeń stosowanych przez
przestępców.

Self Serv 23

FUNKCJONALNOŚCI
– 15 calowy, duży, multi-touch ekran
– Najnowszy dyspenser S2, umożliwiający wypłatę
do 60 banknotów w jednej paczce
– Kasety uniemożliwiające przepełnienie
– System antyskimmingowy SPS
– Zintegrowany czytnik zbliżeniowy
– Wydawanie gotówki / drukowanie potwierdzeń
wzbogaconych o elementy graficzne
– Kolorowy panel dla operatora bankomatu

WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość 1328mm
Szerokość 480mm
Głębokość 674mm
Waga (z sejfem CEN 1) 432kg

BANKOMATY I RECYCLERY

Self Serv 27
Bankomat przezścienny, efektywnie wykorzystujący przestrzeń, idealny do lokalizacji w oddziałach banku jak i poza
nimi.
Małe wymiary bankomatu przekładają się również na niewielką wagę i możliwość instalacji bez konieczności ingerencji w strop, na którym będzie instalowany bankomat.

Self Serv 27

FUNKCJONALNOŚCI
– 15 calowy, duży, multi-touch ekran
– Najnowszy dyspenser S2, umożliwiający wypłatę
do 60 banknotów w jednej paczce
– Kasety uniemożliwiające przepełnienie
– System antyskimmingowy SPS
– Zintegrowany czytnik zbliżeniowy
– Wydawanie gotówki / drukowanie potwierdzeń
wzbogaconych o elementy graficzne
– Kolorowy panel dla operatora bankomatu

WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość 1463mm
Szerokość 657mm
Głębokość 1222mm
Waga (z sejfem CEN 1) 498kg

BANKOMATY I RECYCLERY

Self Serv 83
Samodzielne urządzenie recyclingowe typu lobby, zaprojektowane do pracy wewnątrz pomieszczeń, oferujące funkcje depozytu lub recyklingu gotówki.
Prosty i czytelny interfejs urządzenia czyni transakcje depozytowe wygodniejszymi dla Państwa Klientów.
Urządzenie posiada dostęp serwisowy, w zależności od wersji, z przodu lub z tyłu, co zapewnia Państwu pełną
swobodę wyboru miejsca instalacji.
Recycler został w pełni przystosowany do współpracy z najnowszymi systemami monitorującymi firmy NCR pozwalając na zdalną weryfikację stanu technicznego poszczególnych modułów, a nawet konfiguracji sprzętowej i zainstalowanej wersji oprogramowania.

Self Serv 83
FUNKCJONALNOŚCI
– 15 calowy, duży, multi-touch ekran
– Najnowszy moduł recyclingowy typu BRM, umożliwiający
wpłatę i wypłatę do 300 banknotów w jednej paczce
– Kasety o wysokiej pojemności do 2700 banknotów
– System antyskimmingowy SPS
– Zintegrowany czytnik zbliżeniowy
– Wydawanie gotówki / drukowanie potwierdzeń
wzbogaconych o elementy graficzne
– Kolorowy panel dla operatora bankomatu
– System monitorowania kieszeni z użyciem kamer

WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość 1330mm
Szerokość 480mm
Głębokość 1022mm
Waga (z sejfem CEN 1) 600kg

BANKOMATY I RECYCLERY

1651mm
656mm
1404mm
635kg

Self Serv 82
Jest samodzielnym dwumodułowym urządzeniem recyclingowym typu lobby, oferującym funkcje wypłaty, depozyty
lub recykling gotówki.
Urządzenie wspiera strategie banków w unowocześnianiu ich oddziałów.
SelfServ 82, we współpracy z platformą NCR CxBanking, pozwala na wdrożenie usług omnichannel, w tym personalizacji kontaktów z klientem i bezpośredniego marketingu.

Self Serv 82
FUNKCJONALNOŚCI
– 15 lub 19 calowy, duży, multi-touch ekran
– Najnowsze moduły dyspensera S2 oraz recyclera
typu GBRU2
– Kasety o wysokiej pojemności
– System antyskimmingowy SPS
– Zintegrowany czytnik zbliżeniowy
– Wydawanie gotówki / drukowanie potwierdzeń
wzbogaconych o elementy graficzne
– Kolorowy panel dla operatora bankomatu

WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość 1631mm
Szerokość 770mm
Głębokość 1031mm
Waga (z sejfem CEN 1 ) 830kg

URZĄDZENIA MULTIFUNKCYJNE

Self Serv 84
Jest samodzielnym dwumodułowym urządzeniem recyclingowym typu przezściennego (TTW), oferującym funkcje
wypłaty, depozyty lub recykling gotówki.
Urządzenia wspierają strategie banków w unowocześnianiu ich oddziałów.
SelfServ 84, we współpracy z platformą NCR CxBanking, pozwala na wdrożenie usług omnichannel, w tym personalizacji kontaktów z klientem i bezpośredniego marketingu.

Self Serv 84
FUNKCJONALNOŚCI
– 15 lub 19 calowy, duży, multi-touch ekran
– Najnowsze moduły dyspensera S2 oraz recyclera
typu GBRU2
– Kasety o wysokiej pojemności
– System antyskimmingowy SPS
– Zintegrowany czytnik zbliżeniowy
– Wydawanie gotówki / drukowanie potwierdzeń
wzbogaconych o elementy graficzne
– Kolorowy panel dla operatora bankomatu

WYMIARY URZĄDZENIA
Wysokość 1513mm
Szerokość 770mm
Głębokość 1248mm
Waga (z sejfem CEN 1 ) 905kg

URZĄDZENIA MULTIFUNKCYJNE

