
PROTEÇÃO 
DOS VALORES 
NO  COMÉRCIO
E VENDING



A CASSETE INTELIGENTE SCL MEI PROTEGE VALORES NOS 
PONTOS DE VENDA DO COMÉRCIO

PRODUTO r2m
Projetado para o receptor de notas MEI SC Advance, 
esta cassete de depósito de notas economiza espaço 
e está aprovada pelos fabricantes OEM.

O r2m é uma solução inteligente que protege o 
dinheiro durante o transporte ou armazenamento em 
estabelecimentos comerciais.

VALOR 
A solução r2m oferece:
Uma solução inteligente contra o risco de perdas por 
manipulação e acesso aos valores de caixa.

Processo operacional prático e versátil.

Oportunidade de reduzir custos operacionais

Segurança e utilização aprovada por fabricantes OEM.

PROCESSOS  
Os Comerciantes devem observar a proteção dos 
valores e dos seus Colaboradores.

Ambos estão em risco permanente, tanto no ponto 
de venda como no transporte do dinheiro.

O r2m fornece uma solução completa para segurança 
no Comércio e impede os erros comuns na 
manipulação dos valores.

De dimensões compactas e resistente,  0 r2m alterna 
automaticamente os modos de segurança e operação 
quando removido da unidade de depósito. Detecte e 
responde a ataques marcando as notas no interior 
com tinta de segurança indelével.
A segurança é permanente, seja no ponto de venda 
ou no transporte. 

RECOLHAS POR ETV PROTEÇÃO EM TRANSPORTE DE RUA

PROTEÇÃO NA CAIXA CENTRAL

OPERAÇÕES EM REDE/ONLINE

O r2m desativa o modo de 
segurança quando removido da 

Unidade de Depósito (UD).
Na zona segura o Operador pode 

abrir a cassete.

O r2m inicia o modo de 
segurança em transporte 
quando retirado da UD. 

O Operador usa a iBox  para 
aumentar a segurança no 

transporte

O r2m pode funcionar 
como um dispositivo em 
rede online ou em modo 

standalone. 

O r2m inicia o modo de 
segurança em transporte 

quando retirado da 
Unidade de Depósito.

Pode abrir a casste na caixa 
central ou tesouraria.  

O r2m inicia o modo de 
segurança em transporte 

quando retirado da Unidade de 
Depósito. 

O Operador transporta a r2m até 
à zona segura, veiculo ou Cliente.

PROTEÇÃO EM ZONA SEGURA



DESEMPENHO
As principais características do r2m são simplicidade, confiabilidade e 
versatilidade

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS:  
5 anos de duração da bateria

Controlo de acesso seguro

Indicadores visuais

Alerta acústico

Design de baixo perfil

Temperatura de operação 

-20 °C a +60 °C

Compatível com receptores de 
notas SC Advance

BENEFÍCIOS DE SEGURANÇA: 
Degradação completa do 
conteúdo por tinta 

Revestimento/deteção anti-corte

Detecção de líquidos

Sensores de movimento

Temporizadores de transporte

Gravação de eventos com data e 
hora em "black box"

OPÇÕES
Marcadores de rastreamento e DNA: fornecidos mediante solicitação. 

PROTEÇÃO DE CAIXA 
CONFIÁVEL, VERSÁTIL E 
INTELIGENTE

CASSETE MEI 
SCL, PADRÃO

LOCK
OPCIONAL (MEI) 

JANELA DE 
COMUNICAÇÃO

BOTÃO

LEDS INDICADORES DE STATUS 

ALARME ACÚSTICO

BOTÃO

JANELA DE COMUNICAÇÃO IR

ESPECIFICAÇÕES r2m

Comprimento (mm) 218

Largura (mm) 102

Altura (mm) 329

Peso (kg)

Capacidade

2.75
Definido pelo 

fabricante (1200)



VANTAGENS DA r2m

iBox 
PROTEÇÃO DE VALORES EM  
VOLUMES

Recetores seguros para notas

Reduz o risco para 
funcionários e clientes

Grande efeito dissuasor 
para criminosos

iBox a2m 
PROTEÇÃO INTELIGENTE DE 
CASSETES

Sistema de proteção 
adicional para a2m e r2m

Reduz o risco para 
funcionários e clientes

Grande efeito dissuasor 
para criminosos

CARACTERÍSTICA VANTAGEM BENEFÍCIO

PROTEÇÃO

SEGURANÇA

SIMPLICIDADE

CONFIABILIDADE

CONTROLO DE GESTÃO 
E SEGURANÇA

A tecnologia Spinnaker é alatamente dissuasora,  protege 

eficientemente o dinheiro e reduz o risco de conflito.

Sem pirotecnia ou explosivos

A degradação por tinta mancha o dinheiro e impede 
a sua circulação.

Os sensores podem detectar ataques físicos e tentativas 
de manipulação

Funciona automaticamente com o receptor MEI SC 
Advance

Tecnologia consolidada com aprovação de fabricantes 
OEM.

Mais de 60.000 produtos Spinnaker em uso em mais de 43 
países.

A gravação em memória "black box" permite auditar 
mais de 2.000 eventos.
Processo de operação programável.

Reduz o risco para o público e Equipa. 

Degradação passiva e segura de notas.

A ausência de recompensa aumenta o efeito dissuasor. 

O r2m pode detectar ataques e atuar de forma 
autónoma. 
Diminui o risco de perdas de caixa.

Reduz a necessidade de formação demorada da Equipa. 

Menos erros de manipulação.

Confiabilidade comprovada.

Requer manutenção mínima.

A eficiência do processo de serviço pode ser quantificada.

Impõe a observação dos procedimentos de segurança.

EFICIÊNCIAS DE CUSTO
Modelo menor para transportar dinheiro. 

Vida útil prolongada e plano de manutenção fixo. 

Reduz o espaço e os custos no ponto de venda. 

Investimento competitivo e ROI efetivo.

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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a2m  
PROTEÇÃO DE NOTAS PARA ATMs

Redução do tempo de inatividade

Grande efeito dissuasor para criminosos

Funciona em qualquer modelo de 
reabastecimento e ATM's recentes

Registo de eventos para auditoria




