O Vision neXt é a nossa plataforma de automação total de caixa, que ajuda bancos a transformarem
suas agências em centros de atendimento voltados para o cliente. Além do novo design europeu
e da confiabilidade da marca Panini, ele inclui recursos exclusivos, como tampas basculantes e
um mecanismo patenteado de alinhamento automático. Tudo isso permite garante uma maior
produtividade do banco, diminui o treinamento de operadores e elimina a necessidade de outros
dispositivos de caixa, o que reduz os custos operacionais.

Essa plataforma revolucionária...
Utiliza a maior base instalada do mundo e a marca mais confiável
em captura distribuída — o Panini Vision X — que atende e
ultrapassa os padrões de qualidade e inovação que os clientes
esperam da Panini.
Fornece rica funcionalidade, ergonomia otimizada, liderança
em preço/desempenho, o melhor custo de propriedade total da
indústria, e economias demonstráveis, suportado pelo serviço
mundialmente famoso Panini e capacidades de suporte.
Inclui recursos inovadores e versáteis:

Confiança. Valor. Inovação.

• Alinhamento automático de documentos para garantir precisão

O Vision neXt foi projetado a
partir de uma base de captura
distribuída, incorporada ao código
genético da Panini.

e integridade nas transações
• Captura de documentos em vários formatos para ampliar o
investimento na automação de documentos e transações
• Impressora multifuncional, que fornece diversos recursos de
impressão em um dispositivo compacto e econômico

“Como inovadores de tecnologias de pagamento, não estamos limitados ao pensamento
convencional, e o Panini Vision neXt é prova do nosso esforço contínuo de oferecer tecnologias
que vão além das expectativas de nossos clientes e parceiros.”
Michael Pratt,

CEO da Panini

Impressora de gráficos avançados
(AGP) de última geração
Capaz de imprimir recibos de clientes,
endossos, validações e muito mais.

Prático e inovador

Inovação.

Imprime até 14 linhas de texto e
gráﬁcos, incluindo logotipos e
imagens de cheque.

Leitura do cartão
de identificação em
cores, frente e verso
Para aplicativos de criação
de conta ou identiﬁcação
de clientes.

Leitura magnética
precisa e imagens
avançadas

Alinhamento
automático avançado

Algoritmos de leitura magnética
avançados – incluindo correção
ótica para maior precisão de
decodiﬁcação – e melhor digitalização
dúplex em cores ou tons de cinza.

Praticamente elimina a
necessidade de ajeitar o papel
durante a impressão, o que reduz
drasticamente a quantidade de
erros e o retrabalho.

Design ergonômico

Bandeja de exceções

Com tampas basculantes que permitem visibilidade
completa ao interior do dispositivo para limpeza, remoção
de encalhes, e substituição do cartucho de tinta.

Gerencia rapidamente itens atípicos,
transações recusadas e itens mal
posicionados.
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