Girobox, Girobox modulo, GiroScanBox

Samoobslužné razítkovací, skenovací a sběrné zařízení
Pod tímto označením je nabízena bankám modelová
řada zařízení pro příjem formulářů (platebních příkazů)
od jejich klientů v samoobslužném provozu. Klient
nemusí čekat na vyřízení svého příkazu u přepážky.
Svůj vyplněný formulář si může sám označit příjmovým
razítkem a vložit do zařízení (Giroboxu). Banka po jejich
vybrání, ve vhodném čase, provede platební operace
podle dispozic klienta.
Samoobslužné skenovací zařízení umožňuje vložit
označený platební příkaz přímo do snímače dokladů.
Platební operace se provede ještě před vybráním
přepravek
s formuláři
z odkládacího
prostoru
(GiroScanBoxu).
Zařízení umožňují další zvýšení komfortu obsluhy
klientů a racionalizace práce v bankách včetně rozšíření
nabídky na př. v samoobslužných zónách.

Celkový pohled (model 756)

Označení formuláře

Příklad otisku

Vhození formuláře

Odkládací prostor s přepravkami

Modelové varianty, technická data
označení

verze

určeno pro vhoz příkazů

vestavěné razítko

Girobox
Model 756

Stojanová

Formátu od A6 do A4

Girobox
Model 757

Stojanová

Formátu od A6 do A4

Girobox
Model 754
Girobox modulo
Model 870
Girobox modulo
Model 871

Stojanová

Formátu od A6 do A4

Automatické v samoobslužném
provedení (741 SB)
datumu,
času a s textovou deskou 42 x 30
mm, tisk přes barvící pásku
Automatické
v samoobslužném
provedení (731 SB)
datumu s
textovou deskou 42 x 30 mm, tisk
přes barvící pásku
Bez razítka

Stojanová

Velikosti dle doporučení ČNB
(výška 105 mm)
Velikosti dle doporučení ČNB
(výška 105 mm)

Girobox modulo
Model 873
Girobox modulo
Model 874

Nástěnná

GiroScanBox
Model 856

Stojanová

Girobox
Model 790

Stolní nebo
nástěnná

Girobox
Model 876

Stojanová

Stojanová

Nástěnná

Velikosti dle doporučení ČNB
(výška 105 mm)
Velikosti dle doporučení ČNB
(výška 105 mm)
Velikosti dle doporučení ČNB
(výška 105 mm)
k okamžitému skenování
Formátu od A6 do A4

Formátu od A6 do A4

celkové rozměry
(šířka x hloubka x výška)
45 x 55 x 108 cm

hmotnost

45 x 55 x 108 cm

cca 60 kg

45 x 55 x 108 cm

cca 56 kg

Bez razítka

45 x 35 x 108 cm

cca 32 kg

Automatické
v samoobslužném
provedení (741 SB) datumu, času
a s textovou deskou 42 x 30 mm,
tisk přes barvící pásku
Bez razítka

45 x 35 x 108 cm

cca 32 kg

Automatické
v samoobslužném
provedení (741 SB) datumu, času
a s textovou deskou 42 x 30 mm,
tisk přes barvící pásku
Automatické
v samoobslužném
provedení (741 SB) datumu, času
a s textovou deskou 42 x 30 mm,
tisk přes barvící pásku
Poloautomatické v samoobslužném
provedení (JetStamp 790) datumu,
času a krátkého textu, tisk inkjet
tiskovou hlavou
Ruční
D28c,
tisk
datumu
DD.MMM.RRRR, textová deska
29 x 28mm

45 x 35 x 52 cm

cca 60 kg

45 x 35 x 52 cm

46 x 69 x 110 cm

47 x 36 x 38 cm

47 x 45 x 114 cm

cca 35 kg

Standardní konstrukční provedení
Modely 756, 757, 754, 856
Skříň z lakovaného ocelového plechu upevněná na pevné ocelové podlahové desce, vrchní odklopný kryt z umělé hmoty.
Dvířka skříně a kryt jsou uzamykatelné bezpečnostním zámkem. Přepravky na vhozené formuláře z umělé hmoty.
Barevné provedení: skříň a vrchní kryt světle šedá, horní stolní deska tmavě šedá, podlahová deska černá.
Modely modulo 870, 871, 873, 874
Boční stěny skříně z aluminiového profilu, zadní stěna z aluminiové desky, dvířka z lakovaného ocelového plechu, vrchní
psací deska včetně odkládací přihrádky na čisté formuláře z umělé hmoty. Dvířka uzamykatelná bezpečnostním zámkem.
Barevné provedení: aluminiové díly jsou eloxované ve stříbrné dekorační barvě, dvířka tmavě šedá, vrchní deska v barvě
světlého dubu.
Model 790 - Provedení vychází z modelu modulo.
Model modulo 876
Boční stěny skříně z aluminiového profilu, zadní stěna z aluminiové desky, dvířka z lakovaného ocelového plechu, vrchní
psací deska lakovaná dřevotříska. Dvířka uzamykatelná bezpečnostním zámkem.
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Prodejna : Štúrova 55, 142 00 Praha 4
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