
Desde o seu lançamento,  
o CASHFLOW Série 7000 tem sido a escolha de 

operadores em mais de 1 milhão de instalações ao 

redor do mundo. O primeiro gerenciador de moedas da 

indústria vai além da simples aceitação e dispensação 

de moedas. Ele ajuda o operador a tomar decisões 

inteligentes. As funções de rastreamento e diagnóstico 

oferecem aos operadores as ferramentas e as 

informações necessárias para o gerenciamento ideal 

do capital e para o aumento dos lucros. O CASHFLOW 

Série 7000 tem baixo custo de propriedade para os 

operadores devido ao seu baixo custo de manutenção, 

já que esse dispositivo foi construído para durar e ter 

excelente desempenho.

Gerenciamento de moedas inteligente significa: 

Gerenciamento do estoque de moedas• 

Otimização de pagamento• 

Maximização das vendas• 

Minimização dos custos• 

Para um gerenciador de moedas  
fácil de operar, 

Use o CASHFLOW 7000.

A escolha inteligente de gerenciadores de moedas 
series 7000

Configuração de tubo: 
5C, 10c, 1R, 50c, 25c 
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Como o CASHFLOW Série 7000 ajuda na  
administração eficiente de operações? 
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Gerenciamento do inventório de moedas 
Submarinos não são os únicos que se beneficiam da precisão 
exata de sonares. A MEI utiliza esta tecnologia de detecção nos 
seus gerenciadores de moedas. A tecnologia sonar é utilizada no 
CASHFLOW 7000 (CF7000) para medir o valor das moedas em cada 
um dos cinco tubos do moedeiro. A margem de erro é de mais ou 
menos uma moeda por tubo. As informações recolhidas através desta 
tecnologia são exibidas convenientemente em tempo real na tela LCD 
do gerenciador de moedas. Mesmo quando os tubos são preenchidos 
manualmente por um operador, o CF7000 automaticamente calcula o 
novo valor de moedas presentes no moedeiro. 

Saiba exatamente o que você tem 
O CF7000 gerencia a quantidade de moedas nos tubos da máquina 
facilmente, evitando a inserção de quantidades desnecessárias 
de moedas no moedeiro. Escolha uma de três configurações 
diferentes para determinar o valor das moedas a serem mantidas 
no moedeiro. Essas configurações são facilmente programadas 
pelo toque de um botão: 

Nível par• 
Valor par• 
Par Automático • 

Otimizando pagamento 
Ter que operar em situações de troco exato é uma das principais 
preocupações de operadores. Ao contrário de 
outros gerenciadores de moedas, o CF7000 
é inteligente o suficiente para anular certos 
comandos de troco da máquina. Se for 
necessário, o CF7000 reajustará os níveis de 
moedas nos tubos a fim de maximizar o 
número de vendas possíveis com o troco 
disponível na máquina. O gerenciador de 
moedas é inteligente o suficiente até para 
recomendar uma configuração de tubos 
quando certas situações de pagamento de 
troco ocorrem com frequência. Os tubos 
também podem ser reconfigurados no 
campo quando você quiser. Quando combinado com o validador 
de cédulas CASHFLOW ou com o VNR Recycler, fique seguro que o 
o fluxo de dinheiro na máquina de vendas continuará.

*VNR não disponível em Canadá

Dados de auditoria e diagnósticos 
O display de LED e o Menu Inteligente forecem informações sobre 
a sua máquina. O histórico de vendas - incluindo a quantidade de 
notas no cofre -  quantidade de moedas nos tubos, status dos tubos 
e estatísticas importantes estão acessíveis para revisão quando 
você quiser e estão disponíveis para download. As funções de auto-
diagnóstico estão embutidas para guiar operadores passo a passo na 
resolução de problemas, fazendo com que eles possam resolvê-los 
no campo sem a necessidade de fazer chamadas de serviço caras e 
demoradas. 

Tornando-o fácil de usar
O design intuitivo do menu inteligente do CF7000  simplifica 
treinamento e está disponível em 10 línguas. O download de 
softwares pode ser realizado facilmente através dos programadores 
de módulos, ou “CPMs”. O design simplificado do CF7000 permite 
fácil acesso ao caminho de moedas, facilitando a 
remoção de detritos sem a necessidade do uso 
de ferramentas ou de chamadas de serviço. 
Também é resistente à água. Tubos de moedas 
podem ser preenchidos facilmente já que a caixa 
de moedas removível.  O moedeiro também pode 
ser programado para aceitar tokens de venda 
gratis.  Conhecido por sua excelente qualidade e 
resistencia – pergunte a um dos nossos clientes 
de mais de 1 milhão de máquinas! Temos feito a 
diferença no ponto de vendas. 

Decisões mais inteligentes –  
para maximizar vendas e minimizar custos!

Sistemas de pagamento da MEI
Faça a diferença no ponto de vendas. 

MEI CASHFLOW® VNR*

CPM


