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Wpłatomat GSWP-1 usprawnia rozliczanie gotówki w punktach handlowych i 

usługowych, oraz pracowników zmianowych. Urządzenie przyjmuje zadeklarowaną 

kwotę, przelicza ją, a następnie deponuje. Informacja o wpłacie zostaje przekazana do 

bazy, a wpłacający otrzymuje potwierdzenie wykonania operacji. 

Urządzenie może zostać zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu oraz przykotwione do 

podłoża. Zostało tak skonstruowane, żeby wszystkie operacje serwisowe takie jak wyjęcie 

wpłaconych banknotów i monet, czy wymiana papieru drukarki, były proste i szybkie do 

wykonania przez obsługę urządzenia. 

Zaletą rozwiązania jest możliwość obsługiwania wpłat od wielu użytkowników oraz 

całkowite wyeliminowanie pomyłek kasjerskich. Całodobowa dostępność, prostota 

obsługi oraz niski koszt eksploatacji sprawiają, że wpłatomat Globe Solutions 

zdecydowanie upraszcza rozliczania dziennego utargu lub dowolnych innych wpłat. 

 

 

Podstawowe funkcje urządzenia 

 Identyfikacja osoby wpłacającej na 

początku operacji wpłaty 

 Przyjmowanie wpłat banknotami oraz 

bilonem mieszanym 

 Deponowanie przyjętych pieniędzy w 

bezpieczny sposób w specjalnych kasetach 

 Wydruk potwierdzenia wpłaty wraz z jej 

całkowitą strukturą 

 Przesyłanie informacji o wpłacie do 

nadrzędnej jednostki 

 Możliwość dostosowania funkcji 

urządzenia do potrzeb klienta 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 1340 x 670 x 420 mm (WxSxG) 

Waga ≈ 150 kg 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 5°C ÷ 40°C 

Zakres wilgotności otoczenia 20% ÷ 80% 

Zasilanie awaryjne do zakończenia operacji 

Komunikacja RJ-45/RS-232/USB/GSM 

Identyfikacja klienta TAK 

Rejestr zdarzeń TAK 

Obsługa bilonu TAK 

Obsługa banknotów TAK 

Dostępne waluty PLN, EUR 

Pojemność kasety na monety do 3000 szt. 

Pojemność kasety na banknoty do 3000 szt. 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 
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Identyfikacja klienta 

 Wpłatomat może zostać przystosowany do identyfikacji 

wpłacającego na wiele sposobów, na przykład poprzez klucz 

elektroniczny, kartę zbliżeniową, biometrycznie lub login i hasło. 

\ 

Przyjmowanie pakietów monet 

 Urządzenie przyjmuje naraz duże ilości zmieszanych monet. 

Wystarczy tylko zasypać otwór wrzutowy i spokojnie poczekać, 

aż proces przeliczania wpłaty zostanie zakończony 

 

Duża pojemność kaset 

 Dzięki rozszerzonej pojemności kaset na banknoty i monety do 

3000 sztuk każda, został znacząco wydłużony okres czasu 

pomiędzy kolejnymi wizytami obsługi. 

 

Dwupłaszczowa obudowa 

 Dwupłaszczowa obudowa znacząco wpływa na stabilność i 

wytrzymałość urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo 

przetrzymywanych wewnątrz wartości. 

 

Możliwość kotwienia do podłoża 

 Wpłatomat może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie 

czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież 

i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji. 

 

Front ze stali kwasoodpornej 

 Front urządzenia został wykonany z odpornej na zadrapania stali 

kwasoodpornej zapewniającej estetyczny wygląd przez wiele lat. 

 

Funkcje urządzenia 



 

 

  

  

Globe Solutions Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 5A 

05-500 Piaseczno 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl 

 

Produkcja / Serwis 

ul. Słoneczna 54N 

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl  


