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Istota dzia³ania
Przy zastosowaniu automatu kasjerskiego JAMES
Bank daje swoim klientom mo¿liwoœæ dokonywania wyp³at
gotówkowych (banknoty i bilon). Na zlecenie klienta,
pracownik bankowy rejestruje transakcjê i przesy³a do
automatu zakodowan¹ dyspozycjê wyp³aty. Klient realizuje
transakcjê w wybranym przez siebie, dogodnym czasie, za
pomoc¹ karty magnetycznej.
Transakcje
mog¹ mieæ charakter
wyp³at
nieregularnych lub regularnych (wyp³aty socjalne, zap³aty
za dostawê itp.). W pierwszym przypadku pracownik
bankowy po ustaleniu i zaakceptowaniu przez system
bankowy kwoty wyp³aty, wydaje klientowi kartê
magnetyczn¹ do jednorazowej wyp³aty. W drugim
przypadku klient na podstawie wydanej sta³ej karty
magnetycznej
pobiera z bankomatu
wczeœniej
zadeklarowan¹ kwotê.

Bezpieczeñstwo obs³ugi kasowej

Zastosowanie automatu kasjerskiego JAMES daje mo¿liwoœæ
ograniczenia lub wyeliminowania udzia³u pracowników banku z
obs³ugi kasowej. Zasilanie automatu kasjerskiego mo¿e byæ
dokonywane przez firmy zewnêtrzne CIT. Brak gotówki przy
stanowisku kasjersko-dysponenckim podnosi bezpieczeñstwo
pracowników Banku, zapewniaj¹c im wiêkszy komfort pracy. Nie
eliminuje przy tym relacji osobistych pomiêdzy pracownikiem
Banku a Klientem, które daj¹ mo¿liwoœæ bezpoœredniego
oferowania dodatkowych produktów bankowych. JAMES daje
równie¿ mo¿liwoœæ okresowego zwiêkszenia iloœci stanowisk do
obrotu gotówkowego bez koniecznoœci wyposa¿ania ich w
indywidualne urz¹dzenia zabezpieczenia.

Dodatkowe mo¿liwoœci
Przy zastosowaniu 4 nomina³ów banknotów i 3 nomina³ów monet
zapewniona jest realizacja ka¿dej zadysponowanej kwoty w polskich
z³otych. Zastosowanie równoleg³ego urz¹dzenia do dokonywania
depozytów gotówkowych stwarza alternatywê bezgotówkowej
obs³ugi klientów. Automat umo¿liwia równoczesn¹ wspó³pracê z
kilkudziesiêcioma dysponentami bankowymi, równie¿ poza sal¹
operacyjn¹ Banku.
Konstrukcja JAMES-a zapewnia ³atwy dostêp do poszczególnych
modu³ów upraszczaj¹c obs³ugê bie¿¹c¹ i konserwacjê. Zasilanie
automatu jest mo¿liwe zarówno z przodu jak i z ty³u urz¹dzenia.
JAMES mo¿e zostaæ zintegrowany z systemem informatycznym Banku.
Specyfikacja techniczna:
Szerokoœæ:
G³êbokoœæ (ca³kowita):
G³êbokoœæ (sejf):
Wysokoœæ:
Prêdkoœæ obs³ugi:
Obudowa:
Standardowy kolor:

610 mm
1035 mm
868 mm
1690 mm
6-8 banknotów na sekundê
UL
CEN III
RAL 9006 lub RAL 7016
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Zasilanie:
230V 50Hz
Dzienne zu¿ycie pr¹du: 100 W (tryb spoczynku)
700 W (tryb pracy)
Po³¹czenia:
RS 232 C
LAN
alarmowe
Pojemnoœæ kaset:
4 kasety x 2000 banknotów
3 kasety x 3000 monet
Opcja:
dodatkowe 3 kasety na banknoty
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