
Uma nova família de recicladores de notas

Para mais informações, visite ncr.com ou envie um e-mail para banking.marketing@ncr.com
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Design digital-first—tela multitoque de 15” e painel superior dinâmico de 18,5”

Destaque-se da multidão—Recursos dinâmicos de marketing e publicidade

Facilidade dos serviços—Telemetria aprimorada para uma rápido e fácil manutenção remota ou em campo 

Aumente sua presença no mercado—Oferecendo transações multifuncionais e ITM completas em um 
espaço menor *
Desempenho líder de mercado—Garanta a melhor disponibilidade da categoria para suas ATMs

Reciclador tipo Pocket NCR SelfServ™ 62  
para ambientes internos

NCR SelfServ™ 62
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Ofereça melhores experiências e  
aumente a eficiência dos custos

* Verificar disponibilidade no Brasil
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Reciclador de cédulas NCR SelfServ™ 64*  
para ambientes externos

NCR SelfServ™ 64

Instalação rápida e fácil—  Luva ajustável exclusiva para qualquer instalação de parede, fácil substituição 
de caixas eletrônicos antigos

Segurança integrada—arquitetura de módulo dividido para segurança física robusta e totalmente 
intemperizado—Projetado para suportar condições ambientais severas

Desempenho líder de mercado—Garanta o melhor ATM da categoria disponível

Entregue experiências excepcionais e 
impulsione a eficiência dos custos

* Verificar disponibilidade no Brasil



Reciclagem de cédulas 
simplificada

Faça mais

Gere mais transações, 
mais rápido. Design versátil 

e modular de ATM para 
facilitar a manutenção 
e serviço, melhorando 
experiência do cliente. 

Agilidade

Reduza Custos

Reduza o custo de 
atendimento, junte a mais 

recente tecnologia de 
reciclagem de dinheiro 

com sistemas inovadores 
e ferramentas de 

gerenciamento de efetivo.

Eficiência

Sinta-se bem

Experiência Digital-first para 
seus clientes e funcionários. 

Aumento de interações 
móveis, além de recursos de 
software focados para seu 

negócio.

Experiência
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Digital First para Digital Only

Filosofia do design
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Experiência do usuário

• Projetado para privacidade do usuário

• Simplificado, esteticamente mais agradável

• Tela angular para transações digitais

Interações Simples

• Interface semelhante a um tablet

• Tela multitoque de 15”

• Progressão clara para transações 
adicionais

Facilidade de Serviços

• Plataforma interna forte e robusta

• Apresenta o digital-first

• Permite a substituição de peças de uma 
forma mais rápida e eficiente

NCR SelfServ™ 62 e 64
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PAINEL SUPERIOR 
DINÂMICO DE 18,5”

RECICLADOR ESCALÁVEL NCR

SAÍDA DE ÁUDIO

EPP

 IMPRESSORA DE RECIBO
DEPÓSITO DE CHEQUES 
INTELIGENTE

INTERFACE DO  
RECICLADOR (POCKET)

Experiência e Eficiência 

NCR SelfServ™ 62
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LEITOR DE CÓDIGO  
DE BARRAS

LEITORAS DE CARTÃO 
RESISTENTES A VIOLAÇÃO

CÂMERA DO CONSUMIDOR

ACESSO FRONTAL OU 
TRASEIRO

Nota: algumas especificações são opcionais e    
     sujeitas a alteração sem prévio aviso

TELA MULTI-TOQUE 
PARA O CLIENTE

LEITOR POR 
APROXIMAÇÃO

COFRE SUPER 
RESISTENTE

BIOMETRIAS FINGERPRINT 
E PALM-VEIN



Uma experiência transformadora 
para o cliente 

INTERAÇÕES DO CONSUMIDOR 
TELA MULTI-TOQUE DE 15”

CAPACIDADE PARA 
PERSONALIZAÇÃO DE 

MARCA E CORES

ILUMINAÇÃO 
“MOODLIGHT”

INTERFACE POCKET DE 
GRANDE CAPACIDADE

INTERAÇÃO SEM 
CONTATO



Experiência e Eficiência 

NCR SelfServ™ 64
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PAINEL DE ANÚNCIOS  
OPCIONAL

CÂMERA DO CONSUMIDOR

EPP

LEITOR POR APROXIMAÇÃO

RECICLADOR ESCALÁVEL NCR

ILUMINAÇÃO “MOODLIGHT

COFRE SUPER RESISTENTE

SAÍDA DE ÁUDIO

IMPRESSORA DE RECIBO
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Nota: algumas especificações são opcionais e sujeitas a alteração sem prévio aviso

* Verificar disponibilidade no Brasil

DEPÓSITO DE  
CHEQUES INTELIGENTE

INTERFACE DO 
RECICLADOR (POCKET): 
300 NOTES

TELA MULTI-TOQUE  
PARA O CLIENTE

LEITORAS DE CARTÃO 
RESISTENTES A VIOLAÇÃO

LEITOR DE CÓDIGO  
DE BARRAS



Reciclador Escalável NCR (SR)

EFICIENTE
• Maior numero de peças comuns

• Suporte, facilidade de manutenção, reparo 
e experiência do cliente aprimorados

• Velocidade aprimorada

• Capacidade líder de mercado

ADAPTÁVEL
• Atende aos requisitos do mercado para 

reciclagem de cédulas

• Escalável e flexível—as configurações 
e opções atendem às necessidades do 
mercado.

• Reciclagem de até 8 denominações

• Interface pocket

SEGURO
• A mais recente tecnologia de segurança 

integrada

• Carregamento e descarregamento rápido 
de cédulas do reciclador por meio da opção 
de (des)carga (Verificar disponibilidade no 
Brasil)

• Design com segurança - módulo dividido 
permite a melhor arquitetura de segurança 
física da categoria

 Alimentando o SelfServ™



Um dispositivo; uniformidade de templates e peças, facilidade de 
manutenção, reparo, suporte e experiência do cliente

NCR Confidential
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Reciclador Escalável NCR (SR)

Interface pocket de até 
300 notas para dispensar e 
depositar cédulas

Flexível  
para aceitar notas, 
cupons e vouchers

Reciclador SR
• 4 casssetes de recicagem 

1 cassete de depósito

• até 8 denominações

• capacidade aumentada

Cassetes habilitado 
para entintamento 
sem impacto na 
capacidade

Velocidade de 
transação  
10 notas/s

Manipulação e 
separação  
de notas de exceção em 3 
compartimentos (Rejeitar, 
Retrair, Nota Falsa)
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Recursos disponíveis

Nota: algumas especificações são opcionais e sujeitas a alteração sem prévio aviso



Aumente o ROI com o software 
que oferece suporte total à 
reciclagem de cédulas:
• Explore totalmente os recursos de reciclagem com os 

softwares para caixa eletrônico da NCR

• Otimize o saldo de entrada e saída e os custos 
de fornecimento de dinheiro com o NCR Cash 
Management 

• Remova as limitações de reciclagem do legado com o 
NCR Terminal Handler
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A NCR Corporation (NYSE: NCR) é líder em soluções omnicanalidade, transformando as interações diárias 
com as empresas em experiências excepcionais. Com seu software, hardware e portfólio de serviços, a 
NCR participa de cerca de 700 milhões de transações diárias em varejo, finanças, viagens, restaurantes, 

telecomunicações e tecnologia e pequenas empresas. As soluções da NCR executam as transações diárias 
que facilitam sua vida. 

Por que NCR?

http://ncr.com

