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A balança conta-dinheiro Safescan 6185, a contadora automática de moedas e notas da Safescan permite contar a sua caixa em menos de dois 

minutos - depois basta processar os resultados. Ligue a sua 6185, 6165, 2465-S, 2665-S, 2685-S ou 2985-SX ao seu software de gestão de dinheiro 

mcs e deixe que o programa trate disso por si. Assim que a sua 6165, 6185, 2465-S, 2665-S, 2685-S ou 2985-SX termine a contagem, é possível ver e 

imprimir os seus resultados, separados por denominação (Quando utilizado com Safescan 6185: incluí tambem artigos personalizados e não 

monetários como vouchers, cupões e fichas), empregado e registo, para uma visualização abrangente. Quer saber como os resultados de hoje se 

comparam com os anteriores? O nosso software MCS guarda todos os seus dados anteriores; opções de filtragem avançadas permitem ampliar as 

funcionalidades em que está interessado. É até possível exportar os dados para utilização posterior no seu processo de contagem automatizado.

SOFTWARE PARA A CONTA
MCS

AUTOMATIZE O PROCESSAMENTO DA SEU DINHEIRO DE PONTA A PONTA

Tabela de moedas completa Criar usuários e adicioná-los a uma contagem Exportar os resultados de contagem para csv 
ou formato PDF

- Software para processamento dos resultados de contagem

- É compatível com a Safescan 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2985-SX,   

 6165 e 6185

- Transferência dos resultados das contagens para o PC

- Gravação dos resultados no PC

- Visualização completa do histórico de contagem

- Descargar números de serie desde a 2985-SX para o seu PC e   

 salvaguarda-los

- Exportar os resultados de contagem para csv ou formato PDF

- Impressão dos resultados das contagens

- Contagem ao vivo: Visualização da contagem em tempo real

- Actualizações de divisas disponíveis através da interface USB
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

-  Software para processamento dos resultados de contagem

- É compatível com a Safescan 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2985-SX, 6165 e 6185

- Transferência dos resultados das contagens para o PC

- Gravação dos resultados no PC

- Descargar números de serie desde a 2985-SX para o seu PC e salvaguarda-los

- Exportar os resultados de contagem para csv ou formato PDF

- Impressão dos resultados das contagens

- Contagem ao vivo: Visualização da contagem em tempo real

- Visualização completa do histórico de contagem

- Preferências ajustáveis, tais como: iniciar registo de caixa e revisões periódicas, etc.

- Actualizações de divisas disponíveis através da interface USB

- Software em 9 idiomas: EN, PT, DE, FR, IT, ES NL, PL e CZ

REQUISITOS MÍNIMOS
- Sistema operativo:  Windows 7, Windows 8, Windows 10

- Memória:  256 RAM

- Resolução:  1024 x 768

- Espaço de memória em disco rígido:  50MB

CONTEÚDO DO PACOTE
- Safescan MCS download


