
                                   

 
 

 

 

 

BPS® B1 
 

Profesionálny vstupný bod pre spracovanie bankoviek 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Ako vám pomôže 

                                                                                 pri každodennej práci: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplatí sa 

investovať do 

kvality 

 
Giesecke & Devrient (G&D) je 
popredným svetovým 
poskytovateľom služieb v 
oblasti prémiových produktov 
a systémových riešení pre 
spracovanie bankoviek: 
ponúka najvyššiu úroveň 
kvality a zároveň zabezpečuje 
udržateľnosť a trvanlivosť. 
BPSB1 je inteligentným 
a spoľahlivým riešením, ktoré 
je ideálne pre vaše pracovné 
postupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzálny, 

ľahko 

ovládateľný 

 
BPSB1 je dokonalým 

prídavkom pre všetky 

prevádzky, ktoré pracujú s 

bankovkami. Je univerzálny, 

ľahko a pohodlne sa ovláda a 

môže sa použiť v rôznych 

situáciách. Dá sa jednoducho 

konfigurovať pre konkrétne 

aplikácie a je vysoko 

bezpečné, pričom náklady na 

jeho používanie sú nízke. 

BPSB1 je ideálnou voľnou 

pre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• bankové pobočky (tzv. front              
Office), 

• kasína (zamrežované 
pokladnice), 

• zmenárne (spracovanie 

cudzej meny), 

• verejné prepravné orgány 

• maloobchod. 

• Bezpečné autentifikácia 

a overenie hodnoty 

• Rýchle triedenie podľa 

hodnoty, série a orientácie 

• Spracovanie až 

desiatich mien (voliteľná 

možnosť) 

• Čítanie sériových čísel  

(voliteľná možnosť) 

• Čítanie čiarových kódov/TITO 
(voliteľná možnosť) 

• Spracovanie šekov (voliteľná 
možnosť) 
 

 
 
Testovanie kvality 

s BPSB1 (voliteľná 

možnosť): 

 
• Spracovanie a triedenie 

bankoviek podľa ich 

kvality (Fitnes) 
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Stručný prehľad systému 
 
 
 

Najdôležitejšie výhody 
 

 
BPSB1 je výkonný 

a kompaktný. Je 

kombináciou 

jednoduchého 
používania a malých 

rozmerov, nízkej hmotnosti 

a vysokej ekonomickej 

efektívnosti. 

 

Ergonomický dizajn - 
jednoduché a intuitívne 
používanie: 

 

 
• Používateľsky prijateľný 
farebný LCD displej 

• Ergonomické tlačidlá pre 

jednoduchú voľnu 

dostupných prevádzkových 

režimov, napr. „počítanie“ a 

„triedenie“ 

• Rýchla dostupnosť 
zariadenia 
• Jednoduché otvorenie 

celej prepravnej trasy 

 

 

Bankové pobočky,  
počitárne: 

• Jeho kompaktný dizajn 

a nízka hmotnosť ho robia 

ideálnym pre 

použitie v pokladniciach 

• Môžu ho naraz požívať 

dvaja pokladníci 

• Spoľahlivé overovanie 

znižuje záťaž 

zamestnancov 

• Dokáže čítať sériové čísla, 

pracovať s externou 

tlačiarňou (voliteľná 

možnosť) a elektronicky 

spracovávať bankovky 

• Spracováva a triedi 

bankovky podľa ich 

vhodnosti v obehu 

(voliteľná možnosť) 

• Môže sa pripojiť k softvéru 

pre správu hotovosti, 

napr. Compas VMS®
 

Zmenárne: 

• Spoľahlivé spracovanie 

cudzích mien 

• Možnosť rýchleho 

spracovania až 10 mien 

(voliteľná možnosť) 

 
Kasína: 

• Spoľahlivé spracovanie 

prichádzajúcich 

a odchádzajúcich 

platieb 

• Môže sa pripojiť k softvéru 

pre správu hotovosti, 

napr. BPS Connect 

Casino 

 

Maloobchod: 

• Určený pre rýchle 

pokladničné účtovníctvo 

• Bezpečne a rýchlo 

kontrolujte 

pokladničnú hotovosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S jednoduchým otváraním 
 

 
 
 
 

Technické údaje 
 
Rýchlosť 

- počítanie: 

až 1 000 bankoviek za min. 

- detekcia pravosti: až 1 000 

bankoviek za min. 
- detekcia kvality (Fitnes): až 700 

bankoviek za min. 
• čítanie sériových čísel: až 700 

bankoviek za min. 
- čítanie čiarových kódov: až 600 

bankoviek za min. 
Pri manuálnom nastavení sú 

k dispozícii až tri úrovne 

rýchlosti. 

 
 

 
       Výrobca: 

       Giesecke & Devrient    
       GmbH, Nemecko  
         

        Distribútor pre SR: 

        B&B Trading s. r. o.  

             Vinohradnícka 3 
        821 06 Bratislava 
          
        Tel: +421 903 411 356 
        bbtrading@netax.sk 
        www.bbtrading.sk 
 

© Giesecke & Devrient GmbH, 2016. BPS® 

a Compass VMS® sú registrovanými 
obchodnými značkami spoločnosti 
Giesecke & Devrient GmbH. Všetky 
technické údaje sú predmetom zmeny. 

 

 
Kapacita podávania 

500 ks bankoviek  

 
 Výstupné priehradky 

- Hlavná priehradka: 200 bankoviek 
- Vratná priehradka:  50 bankoviek 

 
Elektrické špecifikácie 

100–240 Volt AC / 50–60 Hz 

Spotreba energie: Max. 200 W 
 

Rozmery v mm (H / Š / V) 

272 × 280 × 282 

 
Hmotnosť 
približne 8,2 kg 
Vstupné body 

- externý displej pre zákazníka 

- tlačiareň potvrdeniek (2 x RS232) 

- pripojenie k PC s prenosom 

údajov cez USB kľúč alebo 

LAN sieť 

 

http://www./

