Série Elite
Sua solução para a captura remota de depósitos

SmartSource Merchant Elite

SmartSource Professional Elite

Scanners da série SmartSource Elite
A Digital Check, reconhecida líder mundial em produtos e
serviços relacionados a pagamentos, oferece a série
SmartSource Elite, de scanners compactos e otimizados para
soluções de captura remota de depósitos. Como todos os
scanners da Digital Check, a série SmartSource Elite é líder
de qualidade e desempenho no setor.
Os scanners da série SmartSource Elite foram projetados tendo
em mente o operador do equipamento de captura remota de
depósitos. O design robusto, que não requer manutenção, e a
facilidade de utilização asseguram uma experiência positiva
para o operador do equipamento de captura remota de
depósitos.

SmartSource Merchant Elite – Ideal para a
captura remota de depósitos
O scanner SmartSource Merchant Elite foi otimizado para
aplicações de captura remota de depósitos. Com velocidade
de processamento de 55 documentos por minuto e um
alimentador automático com capacidade para 100
documentos, o scanner SmartSource Merchant Elite processa
lotes de documentos com rapidez.

SmartSource Professional Elite – Excelente para
aplicações de grande volume
Com velocidade de processamento de 155 documentos por
minuto, o scanner SmartSource Professional Elite é ideal para
aplicações de captura remota de depósitos de maior volume.
Além disso, o scanner SmartSource Professional Elite vem
configurado com um endossador a jato de tinta altamente
flexível para aplicações de captura remota de depósitos que
requeiram o endosso do verso do cheque.

Digitalização de carteiras de identidade
Os scanners da série SmartSource Elite têm a capacidade de
digitalizar itens rígidos, como carteiras
de identidade e convênio médico,
eliminando a necessidade de
adquirir equipamentos adicionais.

Informações técnicas sobre a série SmartSource Elite
Produtividade do processamento de documentos

Compartimento de saída único

Professional Elite: Produtividade de 55 documentos por minuto

Compartimento de saída com capacidade para 150 itens

Requisitos de alimentação

Alimentador automático de documentos

100-240 Vca a 50/60 Hz
Potência em operação: 20 W
Potência em standby: 3 W

Escaninho de entrada com capacidade para até 100 itens
Abertura automática para facilitar a utilização
Detecção de alimentação dupla

Peso

Dimensões

Peso instalado: 2,1 kg
Fonte de alimentação: 0,25 kg

Comprimento: 22,5 cm Profundidade: 13,7 cm
Altura: 17,8 cm

Certificações

Reconhecimento de caracteres em tinta magnética (MICR)

CE, UL/TUV, CSA, RoHS, VCCI, FCC Classe A
Regulamentos de Eficiência de 2010 para Aparelhos Eletrodomésticos, Califórnia, Título 20

Leitura E13B e CMC7 com detecção automática

Tamanhos de documentos

Captura de imagens frente e verso a 300 pontos por polegada (DPI)
Até cinco imagens em preto e branco ou tons de cinza
Reproduções de imagem disponíveis
- Preto e branco
- Tons de cinza (256 tons de cinza)

Tamanho dos documentos
- Altura: 5,08 a 15,24 cm
- Altura digitalizada: 10,80 cm
- Comprimento: 7,37 a 23,5 cm
(O Modo de Fita de Calculadora permite digitalizar até 180 cm de fita)
Gramatura dos documentos
- Gramatura do papel: 60 a 105 g/m2
- Aceita papel de 45 g/m2 com produtividade e capacidade reduzida no
compartimento de saída
- Escaninho alternativo aceita carteiras de identidade e outros meios com
espessura de até 0,762 mm

Captura de imagens

Resoluções de imagem disponíveis
- 240, 200 DPI, tons de cinza ou preto e branco
- 120, 100 DPI, tons de cinza
Padrões de compactação de imagem
CCITT Grupo 4 (imagens em preto e branco)
JPEG Baseline (imagens em tons de cinza)
Interface do operador

Interface de comunicação

Botão único para liga/desliga do aparelho, ativação/desativação do
alimentador e SmartClear
Diodo emissor de luz (LED)

USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas operacionais
Windows 10 Professional 32 e 64 bits
Windows 8 Professional 32 e 64 bits
Windows 7 Professional 32 e 64 bits

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
Fontes OCR-A, OCR-B, E13B e código de barras
Duas linhas de digitalização OCR de 0,50 pol.
96 caracteres por linha de digitalização
Leitura combinada de MICR/OCR

Endosso no verso
Cartucho para impressão a jato de tinta (600 DPI)
Endosso de uma a quatro linhas, com qualquer fonte True Type
Capacidade gráfica para logotipos e assinaturas
Três níveis de qualidade de impressão (econômico, padrão e superior)
API (Interfaces de Programação de Aplicativos)
CAPI (Common Application Programming Interface)
Device Suite
Ranger® para SmartSource (adquirido separadamente da Silver Bullet)

Observe que nem todas as combinações API/Sistemas Operacionais estão qualificadas. Contate seu o desenvolvedor de seu aplicativo para mais informações.
Os recursos específicos podem não ser suportados por todos os API ou vai exigir uma versão mínima API. Contate Digital Check para mais informaçõe.

Para obter mais informações sobre toda a linha de
produtos de captura remota da Digital Check, ligue para
+1-847-446-2285 ou visite www.digitalcheck.com

SmartTIP Tire uma foto
desta imagem para
obter mais informações.

SmartSource e ReceiptNOW são marcas registradas da Digital Check Corp. Ranger é marca
registrada da Silver Bullet Technology, Inc. Todas as demais marcas e produtos mencionados
neste documento são reconhecidos como marcas comerciais ou marcas registradas de seus
respectivos titulares. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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