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Panini I:Deal®

Uma solução revolucionária para gerenciamento de documentos 
de pagamento em diversas aplicações para diversos ambientes 
de uso como: agência bancária, escritorio e ponto de venda.

Uma tecnologia inovadora a serviço de pagamentos em papel

Panini I: Deal ® é uma solução flexível e compacta, que permite aos bancos, empresas, •	
negócios e escritórios a lidar com cheques e documentos de pagamento diretamente no 
ponto de entrega, garantindo alta qualidade e confiabilidade a um preço competitivo. 
Entre as aplicações possíveis estão o tratamento de cheques e depósito remotos (RDC), 
pagamento de contas, gestão de documentos,  garantia do serviço de pagamento por 
cheque dentro do PDV e vários outros.

Panini I: Deal utiliza diferentes tecnologias patenteadas para fornecer os recursos •	
essenciais para estas funções, incluindo a qualidade de captura de imagem frente e verso, 
alta confiabilidade na leitura MICR e OCR, e ainda pode carimbar o documento 
processado. O documento pode ainda ser arquivado automáticamente minimizando o 
manuseio e operações, mantendo a mesma ordem física de acordo com a seqüência de 
transações efetuadas.

Baseado em extensa pesquisa de mercado

O planejamento e o projeto da Panini I: Deal é baseado em extensa pesquisa de •	
mercado para identificar os requisitos específicos de utilização. Os usuários finais, as 
instituições financeiras e empresas parceiras têm contribuído significativamente para o 
processo criativo e de realização desta solução sem precedentes. O resultado é um 
produto versátil e moderno, usado com grande facilidade e agilidade para tratamento de 
documentos.

Excelência em design para o uso em diferentes ambientes

Em linha com a tradição da Panini o I: Deal tem um design exclusivo proporcionando •	
economia de espaço, propício não só para qualquer ambiente de escritório, mas também 
aberto ao público, tais como instalações do banco ou o ponto de venda, e presta-se ao 
uso com vários documentos, tais como boletos, vale-refeição e recibos de vários tipos.

Graças ao seu design ergonômico e intuitivo, que inclui o alinhamento automático do •	
documento e a automação de toda a gestão, I: Deal antecipa e facilita as necessidades 
dos usuários que têm pouca familiaridade com o  gerenciamento manual de documentos, 
assegurando extraordinária facilidade de uso.

Confirma a liderança da Panini neste setor

Panini é um ponto de referência mundial em soluções de captura distribuída, graças ao 
know-how dos seus parceiros de tecnologia e uma base de clientes inigualável. I: Deal 
reforça ainda mais essa posição, aproveitando a riqueza de know-how acumulado ao longo 
da série Vison X ® - universalmente aclamado - e impondo metas ainda mais elevadas para 
a inovação.

 O Panini I:Deal é 
o produto certo no 
momento certo.

Richard Leirer 
Jaguar Software



Redigido pela PANINI.  
PANINI e I:Deal são marcas comerciais 
ou marcas comerciais registradas da Panini S.p.A.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Este material não pode ser reproduzido sem a 
autorização expressa e por escrito da PANINI S.p.A.

www.panini.com

O sistema de administração que controla a fabricação deste 

produto tem a certificação ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

Especificações técnicas

Tamanho da unidade Compacta.

Altura: 81,2 mm (3,2 pol)

Largura: 167,6 mm (6,6 pol)

Comprimento: 200,0 mm (7,9 pol)

Tamanho do documento Altura: Mín. 53,85 mm (2,12 pol) – Máx. 105,92 
mm (4,17 pol)

Comprimento: Mín. 99,82 mm (3,93 pol) – Máx. 
234,95 mm (9,25 pol)

Peso: Mín. 70 g/m2 (18,7 lb) – Máx. 120 g/m2 
(32 lb)

Alimentador Área de alimentação ampla para acomodar 
documentos de vários tamanhos.

Alimentador de documentos individuais com 
alinhamento automático.

Carregamento ergonômico e automático do 
documento (orientação horizontal e de face 
para cima).

Bandeja de saída Opção de saída do documento na área de 
alimentação ou na bandeja de saída.

Bandeja de saída com capacidade para armazenar 
até 10 páginas impressas na ordem original.

Interface USB 2.0 com certificação WHQL de 
reconhecimento de dispositivo e  
instalação simplificada.

Leitora MICR Tecnologia exclusiva de leitura MICR para 
garantir uma leitura precisa e confiável de 
informações codificadas: E13B, CMC7.

Exclusiva tecnologia de leitura Panini MICR 
Plus® com recursos de OCR para otimizar o 
desempenho de leitura MICR.

Captura de imagens Frente e verso, com tecnologia sensor de imagem 
por contato (CIS).

Carimbo Funcionalidade inteligente de registro  
frontal para indicar visualmente que o cheque  
foi depositado (o recurso de carimbo é  
vendido separadamente).

Endosso virtual Endosso virtual oferecido pela API Vision da 
Panini: automatiza e aprimora a legibilidade dos 
endossos dos itens.

Certificações Certificações do setor, incluindo certificação de 
driver WHQL, FCC classe B e aprovação pelo 
Underwriters Laboratories.

Ferramentas de software/
plataforma do SO 

Windows XP, Windows Vista e Windows 7.

Utiliza a API Panini Vision, comum à toda família 
de produtos Panini.

Interface TWAIN disponível (opcional).

Consumo de energia Fonte de alimentação externa eficiente.

Opções de software OCR-A, OCR-B, mecanismos para 
reconhecimento de código de barras, 
biblioteca IQA.

Recursos de diagnóstico Autoteste ao ligar o equipamento, com 
diagnósticos incorporados na placa.

Sensores de regulagem automática do 
documento, cabeça de leitura MICR e câmera 
de imagem ajustável de acordo com o uso e 
condições ambientais variadas.

Manutenção Exigência mínima de manutenção, sem 
componentes soltos, acesso total à via do papel 
para a remoção de objetos estranhos.

Garantia 1 ano. Plano de Proteção Panini I:Deal® 
disponível (fale com um representante 
de vendas).
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