
Cash center e soluções de 
transportadoras de valores
Reduza seus custos. Melhore seu desempenho. 
Proteja sua reputação.



O numerário em espécie continuará sendo o método preferido 
de pagamento por muitos anos. A projeção é de que número 
de cédulas em circulação cresça 5% ao ano até 2026 em 
mercados de todo o mundo, uma taxa significativamente mais 
alta do que as tendências em crescimento econômico. Você 
ajuda o numerário a render mais, estimulando o desempenho 
comercial de seus clientes de varejo e banco. Você é um motor 
indispensável para a economia do numerário em espécie.

Mas agora sua própria força econômica está sob uma pressão crescente. 
Historicamente, o setor de cash centers/Transportadoras de valores 
apresentado um crescimento ao oferecer:

No entanto, o mundo muda. Hoje, bancos e varejistas estão fazendo 
mais por si mesmos. Eles estão buscando reduzir custos através da 
automação da autenticação, classificação e reciclagem de cédulas 
dentro de seus próprios back offices, usando o numerário que têm 
nas mãos de forma mais eficiente para reduzir a dependência dos 
serviços de CIT e cash centers.

Isso causa uma cascata de consequências. Por exemplo, com 
a capacidade de reter e reutilizar as notas bem conservadas, os 
varejistas podem começar a reabastecer seus próprios caixas 
eletrônicos. Os rendimentos das empresas transportadoras de valores 
sofrem um golpe enquanto as despesas dos cash centers aumentam 
com a necessidade de solicitar mais notas ao banco central ou 
comprá-las no mercado aberto.

REDUZA SEUS CUSTOS. MELHORE SEU 
DESEMPENHO. PROTEJA SUA REPUTAÇÃO.

Eficiência 
aplicando economias de escala ao ciclo de numerário

Flexibilidade 
reduzindo a quantidade de numerário que os varejistas e bancos 

precisam para manter em seus próprios cofres, ao mesmo 
tempo assumindo a responsabilidade de assegurar a precisão, 

autenticidade, qualidade e contabilidade

Desempenho 
levar o numerário para onde ele precisa ir, de forma 

rápida e segura



À medida que clientes bancários e 
varejistas fazem mais com sua própria 
reciclagem de caixa, você começa 
a receber menos pedidos. Menores 
volumes por pedido. Menos notas com as 
quais trabalhar, em um nível de qualidade 
mais baixo. Tudo isso impacta os seus 
resultados. Como você pode recuperar 
as vantagens que construíram o seu 
negócio? 

As soluções da Glory podem ajudar a 
eliminar os processos manuais que levam 
a diferênças, fiscalizações e aumentam o 
custo da segurança. Podemos transformar 
a sua tecnologia para oferecer maior 
produtividade, menos tempo de inatividade e 
novas escolhas para otimizar as capacidades 
de sua equipe e unidades. Podemos baixar 
seus custos ao mesmo tempo em que 
transformamos a confiabilidade e velocidade 
das suas operações de processamento de 
numerário.

Trabalharemos com você para automatizar 
cada processo, da recepção dos malotes 
à criação de demandas para quantidades 
e denominações específicas. Mostraremos 
a você como reduzir de forma significativa 
seus custos de processamento por nota. 
Ajudaremos você a construir relacionamentos 
mais fortes com soluções que conectarão 
seus serviços aos sistemas de back office de 
seus clientes.

As soluções de processamento de numerário 
da Glory são muito mais compactas, 
confiáveis e flexíveis do que sistemas 
tradicionais - por uma fração do custo. 
Assim, você poderá obter o desempenho 
que precisa, nas configurações que exige, 
com a facilidade que deseja, para assegurar 
a operação e lucratividade constantes. Esta é 
a nova definição de eficiência, flexibilidade 
e desempenho.

EFICIÊNCIA, FLEXBILIDADE E  
DESEMPENHO – REDEFINIDOS

TRANSFORME UM ÚNICO 
LOCAL - OU TODA A 
SUA EMPRESA

• Reduza seu custo por nota para 
autenticação e testes de qualidade, 
seleção, recontagem e preparação 
de ordens.

• Aumente a velocidade, eficiência 
e economia em todas as suas 
operações e unidades.

• Concentre a capacidade em menos 
cash centers, com menores requisitos 
de espaço.

• Automatize os processos manuais e 
ganhe flexibilidade para colocar sua 
equipe em funções mais dinâmicas.

• Conte com um desempenho preciso 
em todo o fluxo de trabalho.

• Minimize o erro humano, problemas 
de reconciliação e fiscalizações de alto 
custo.

• Proteja sua reputação e a confiança 
de clientes que dependem de você 
para ter um ciclo de caixa seguro 
e produtivo.



Oferecemos uma completa variedade 
de hardware, software e soluções de 
serviço que podem ser otimizadas para 
praticamente qualquer requisito de 
gestão, qualquer tamanho de empresa 
de transporte de valores e cash center, 
qualquer moeda e qualquer requisito 
regulamentar. Fornecemos tudo, desde 
processamento automático de notas 
e moedas até gestão de inventários 
em tempo real, preparação de ordens, 
relatórios e logística. 

Nossas soluções de referência para 
transportadoras de valores incluem:

NO CASH CENTER

Classificadoras de cédulas série UW-F

A série UW-F da Glory oferece um desempenho econômico com sistemas verdadeiramente 
modulares e ampliáveis projetados para atender aos seus requisitos operacionais e comerciais, 
hoje e amanhã. Selecione até 1.000 notas por minuto em sistemas que custam cerca de um 
décimo do equipamento tradicional da concorrência. Duas selecionadoras da série UW-F 
podem oferecer capacidade equivalente - mais redundância e confiabilidade para operações 
sem interrupção - a um investimento total muito mais baixo.

UM PARCEIRO – 
RECURSOS ILIMITADOS

Autenticação avançada e classificação fitness a 1.000 notas / minuto.

Opções de 4, 8, 12 ou 16 empilhadores modulares. Atende a qualquer necessidade de 
classificação.

Funil aberto com capacidade de 2.000 notas, permitindo a alimentação contínua de 
depósitos grandes.

Mecanismo de alimentação assistida para evitar obstruções ou muitas rejeições.

Opção de header card para contagem contínua de depósitos.

Módulo principal de 4 empilhadores com capacidade de dosagem de até 500 notas para 
fácil agrupamento.

Abertura total da parte superior para facilitar a recuperação de erros e a manutenção.

Operação fácil com exibição de status, mensagens e guia ilustrado do sistema.



Linha GFS-220 – Contadora e classificadora de notas

Revolucionando o processamento de dinheiro na área de trabalho, onde precisão, 
confiabilidade e experiência do usuário são os principais requisitos. A GFS-220 foi projetada 
para organizações implementarem uma solução de classificação poderosa em ambientes de 
processamento de dinheiro de pequenos, médios e grandes portes.

Fácil acesso para serviço e manutenção.

Processamento de múltiplas moedas.

Intuitiva e ergonômica.

Alta velocidade e modos flexíveis de operação.

Recursos avançados de detecção.

Processamento contínuo e ininterrupto.

UM PARCEIRO –  
RECURSOS ILIMITADOS



Classificadora/ contadora de moedas Mach™ 9e

Esta robusta selecionadora oferece rendimento contínuo e a confiabilidade que você necessita 
para maximizar a produtividade em centros de processamento de grande volume. A Mach 9e 
oferece desempenho e precisão inigualáveis.

6.000 moedas processadas por minuto.

Bandeja de inspeção e funil de alimentação para 10.000 moedas.

Conveniente workstation superior com visor colorido fácil de ler.

Calhas empacotadoras de rápida liberação.

Correia de alimentação automática de moedas.

Parte superior da workstation reforçada com aço.

Luzes de alerta para rejeição de moedas e parada de pacote.

Iluminação interior para melhorar a visibilidade na hora da manutenção.

UM PARCEIRO – 
RECURSOS ILIMITADOS

Selecionadora/contadora de moedas Mach™ 9e WAVE™

A Mach 9e WAVE inclui todos os melhores recursos da Mach 9e mais a tecnologia patenteada 
de autenticação de moedas WAVE. Processando 3.000 moedas por minuto, os modelos 
equipados com WAVE incluem:



Empacotadora de moedas WR-500/90

Robusta e confiável, nossas empacotadoras de moedas WR-500 e WR-90 oferecem um 
desempenho excepcionalmente uniforme e preciso, dia após dia. Elas proporcionam  
um conjunto consistente de operações para todos os procedimentos de contagem e 
empacotamento de moedas e estão projetadas para aguentar os rigores de aplicações  
de uso contínuo para grandes volumes.

WR-500: Até 3.000 moedas contadas e 40 rolos empacotados por minuto.

WR-90: Até 2.000 moedas contadas e 25 rolos empacotados por minuto.

Até 32 denominações, com número predefinido de moedas empacotadas 
para cada denominação.

Detecção avançada de moedas falsificadas e materiais estrangeiros.

UM PARCEIRO – 
RECURSOS ILIMITADOS



NAS INSTALAÇÕES DO SEU CLIENTE

CI-100

Ofereça a recicladora de notas e moedas CI-100 da Glory a seus clientes varejistas como parte 
da sua oferta de serviços. Pense nela como uma extensão de sua caixa-forte nas instalações 
do cliente. Em vez de perder a receita de clientes que querem reciclar mais do seu próprio 
numerário no back office, você pode fornecer o equipamento e treinamento que precisam  
– ao mesmo tempo em que constrói relações mais fortes que vão além dos guardas armados  
e veículos blindados.

A manipulação de numerário totalmente protegida que minimiza os erros e melhora 
a confiança.

Estojo de interface protegida para a transferência direta à empresa de CIT sem exposição.

Posiciona você como um parceiro em precisão, eficiência e segurança, da loja 
ao cash center.

UM PARCEIRO – 
RECURSOS ILIMITADOS

SOLUÇÕES COMPLETAS, SUPORTE E TREINAMENTO

Também oferecemos manuseio de numerário, processamento de moedas, empacotamento 
de numerário e muitas outras tecnologias, além da experiência na personalização de soluções 
globais para atender às suas necessidades específicas. Ninguém oferece o poder, a flexibilidade 
e o desempenho da Glory em requisitos de gestão de numerário. E ninguém está mais 
comprometido em assegurar o seu sucesso.

Fortaleça sua posição no coração do ciclo de caixa com soluções que estimulam o 
desempenho comercial. Este é o poder das soluções de cash center e CIT da Glory.
1Smithers Pira, “Fit for Circulation: The Future Lifecycles of Currency to 2026,” www.smitherspira.com 2The World Bank, “GDP growth (annual %),” http://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 3A velocidade pode variar segundo a região. A velocidade máxima dos EUA/Canadá é de 720 notas por minuto.



Transações seguras são críticas para o seu negócio e seus clientes.

Fornecemos sistemas de pagamento seguros, eficientes e 
instantâneos, soluções precisas de verificação e autenticação que 
permitem confiança nas transações e outras interações entre as 
empresas e pessoas.

Nossas tecnologias inovadoras, nossos profissionais experientes e 
nosso compromisso com o sucesso de nossos clientes, parceiros e 
comunidades criam um caminho seguro e confiante.

TRANSFORME  
A GESTÃO DE NUMERÁRIO  
COM A GLORY

Nós somos a GLORY. Construímos um 
mundo confiante por um amanhã melhor. 
Para saber mais, visite www.glory-global.com



Soluções relacionadas...

Glory, Av. Vereador José Diniz, 3720 11º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04604-007
 + 55 11 50900120    info@br.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento ao nível dos seus produtos e serviços, a Companhia recomenda aos seus clientes a consulta quanto às últimas 
novidades e melhorias introduzidas nos seus equipamentos, as quais podem não estar refl etidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a editora não aceitam qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas 
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, Mach, UBIQULAR, WAVE e suas representações gráfi cas associadas são marcas comerciais ou registradas da GLORY LTD. Grupo de empresas na UE, nos EUA e em outros países. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2021.

BRO-CASHCENTRE-0921/PT-BR_3.1

UW-F Série

Classifi cadoras de cédulas de 
desempenho avançado, para um 
processamento de notas mais efi ciente.

CI-10

Solução compacta para reciclagem de numerário, 
que permite o manuseio automatizado de notas e 
moedas nos pontos de venda.

UBIQULAR™ Bridge

Solução de gerenciamento remoto 
do dispositivo e monitoramento 
contínuo do desempenho.


