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SMART CI 10 
SPECIFIKACE 

Samoobslužná pokladna pro mince a bankovky jsou určeny pro společnosti, které od svých zaměstnanců nebo 
zákazníků inkasují hotovost ve svých provozech, kterou následně vkládají na účet prostřednictvím banky nebo C.I.T. 
společnosti. 

Pro počítání, vkládání, výběr a případné vracení bankovek je použita automatická recyklační pokladna CI-10 japonské 
firmy GLORY. Pokladna má dokonalou mechatroniku a rozpoznávací jednotku s unikátní logikou. Glory CI-10 
umožňuje vkládat nesetříděnou hotovost v dávkách až po 30 ks. Bankovky jsou ukládány do zapečetěné přepravní 
kazety v trezotové části. 

Pro počítání, vkládání a volitelně vrácení mincí je použita automatická recyklační pokladna Glory CI-10. Pokladna 
akceptuje a ověřuje pravost všech českých mincí, je vybavena osmi recyklačními zásobníky mincí. 

Díky recyklačním zásobníkům umožňuje CI-10 vracet přeplatky z mincí, které byly vloženy předchozími uživateli. 
Pokladna je také vybavena odvodovým vakem v trezorové části, pro snadné a rychlé vyjmutí tržby z pokladny.  CI-10 
má oddělenou počítací a trezorovou část, zajišťující vyšší bezpečnost a možnost vstupu oprávněné osoby bez přístupu 
do trezorové části. 

PARAMETRY 

• Dostupnost 24 hodin denně, 365 
dní v roce. 

• Kapacita až 900 ks bankovek. 

• Celková kapacita mincí až 5 600 
kusů. 

• Akceptory na 30 ks bankovek a 50 
ks mincí. 

• Kapacitní dotyková obrazovka s 
rozlišením 1024 x 768 obr. bodů 
se skleněným povrchem. 

• Thermo tiskárna stvrzenek s 
velkokapacitním návinem papíru 

• Zabezpečení proti krádeži. 

• 100% kontrola pravosti u 
přijímaných bankovek a mincí. 

• Kompletně outsourcovatelný systém zpracování tržeb (správa pokladny 
C.I.T.). 

  

VÝHODY 
• Volitelné způsoby identifikace uživatelů a transakcí - zadáním ID pomocí 

klávesnice, identifikační kartou nebo čipem, čárovým nebo 2D kódem. 
• Vklad lze provádět také bez identifikace transakce či uživatele. 
• Volitelné ovládací prostředí pro různé skupiny uživatelů (řidič, pokladní, 

samoodvoz, informační kancelář, čerpací stanice). 
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• Možnost vracení přeplatků (eliminace diferencí) a výdeje hotovosti (firemní 
bankomat). 

• Ukládání bankovek ve srovnaném stavu do předem zapečetěné odvodové 
kazety (výrazná úspora při zpracování hotovosti proti vakovým systémům). 

• Ovládací software SMART a dálková správa CDWM je vyvinuta společností 
Albacon Systems, a.s. 

• Integrace pokladen se systémy třetích stran jakoukoliv formou. 
• Obrazovka může sloužit jako informační nebo reklamní panel. 
• Snadná a intuitivní obsluha (navigační texty a animace). 
• Volitelné příslušenství a funkce – záložní zdroj UPS, čtečka čárových nebo 

2D kódů, Mifare karet, RFID čipů. 
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