Ao fornecer toda a funcionalidade necessária para captura distribuída de cheques, o Panini Vision X
é uma das plataformas de digitalização de cheques mais reconhecidas do mundo, que conta com uma
exclusiva base instalada.

O Panini Vision X...
para captura distribuída de cheques com base em nossas
competências fundamentais de dimensionabilidade do sistema,
m,

precisão de leitur
um design moderno, ergonômico e acessível, além de gar
uma operação silenciosa.

Ajuda os clientes a aproveitarem totalmente a truncagem de
cheques com base em imagens (Check 21 nos EUA) no caixa ou
em aplicações na agência, o que reduz os custos operacionais e
melhora a experiência dos usuários.
Pode ser mais aprimorado - quando usado para Captura de
imagem no caixa (TIC, Teller Image Capture) - com a inclusão
FS,
F
complementares para o caixa, gar

ades
ergonomia,

Confiabilidade e valor.
O Vision X fornece recursos
avançados de captura de cheques
e uma das melhores relações de
preço/desempenho no setor.

espaço e integração.
entos,
como faturas de serviços, vales-refeições, cupons e mais.

“A Northern Trust precisava de uma solução de imagem de cheques econômica e de alta qualidade
que pudesse acomodar as necessidades dos usuários, ocupar um espaço pequeno e lidar com um
grande volume de transações em várias agências. Os resultados superaram as nossas expectativas.”
Michael Valdez,
vice-presidente da Northern Trust Personal Financial Services

Opções de impressão avançadas

Um rápido

Impressora de linhas para endosso básico ou
Impressora de gráﬁcos avançados (AGP, Advanced
Graphics Printer) para endossos, validações ou
comprovantes avançados, que incluem até
quatro linhas de texto, logo pos e outros
gráﬁcos.

giro

A função SmartJet pode ser usada
para deﬁnir se um item deve ser
impresso e o que imprimir.

Uma ou duas
bandejas
A bandeja padrão pode
conter até 100 documentos,
o que garante a integridade
da sequência.
Um modelo de duas
bandejas (Vision X P) está
vos
disponível par
que exigem classiﬁcação de
(como
cheques de transferência
bancária, cheques locais/
estrangeiros e cupons de
pagamento).

Leitura magnética
precisa e imagens
avançadas

Alimentador
ergonômico

Algoritmos avançados de leitura
magné a – incluindo correção
ó a para melhor precisão de
decodiﬁcação, além de escala de
cinza superior e digitalização de
cores de até 300 dpi.

O alimentador de três modos
patenteado permite alimentação
de um único documento e
a
carga manual de um lote pequeno
ou um lote grande de até 100
documentos ao expandir a abertura
do alimentador.

Opções de imagens frontais
ultravioleta ou infravermelho para
aplicações de segurança.

Escalabilidade
A capacidade do alimentador, a taxa de transferência do
disposi vo (50, 75, 100 ou mais DPM) e as opções de so
re
podem ser facilmente atualizadas através da chave do so
re
para acomodar um grande volume de transações, tempos de
processamento e solicitações de decodiﬁcação.
Vision X mostrado com opções integradas de mul funcional
para uso em caixa: Estação de encaixe de digitalização de
página MFS-A4 com hub USB integrado e leitor de cartão
inteligente (opcional); impressora térmica para rolo de recibo.
A estação de encaixe do hub MFS (sem scanner de página)
também está disponível.
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