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Fazer parte da rede Glory representa uma excelente oportunidade 
para os nossos Distribuidores Autorizados em todo o mundo, 
que se beneficiam dos nossos conhecimentos e da experiência 
do setor e do investimento significativo em P&D para oferecer 
continuamente soluções de classe mundial, apoiadas por 
pessoas altamente qualificadas.

Acreditamos na força de nossas parcerias de vendas e serviços 
globais para sempre oferecer a melhor experiência ao cliente. Glory 
está empenhada no contínuo apoio e fortalecimento das relações com 
nossos valiosos parceiros de distribuição, e esperamos o crescimento 
e o desenvolvimento conjunto de negócios.

“O rico histórico da Glory em inovação, tecnologia 
e engenharia e seus processos de consultoria 
proporcionam aos clientes conhecimentos, recursos 
e soluções incomparáveis, orientados por nossas 
competências centrais. 

Estamos seguros de que a combinação de nossa 
expertise e ampla experiência com as de nossos 
parceiros fortalecerá ainda mais nosso portfólio de 
soluções e nosso suporte de serviços em todas as áreas 
para nossos clientes.”
Akihiro Harada, CEO, Glory Global Solutions

TRABALHANDO EM  
PARCERIA



A Glory é líder global em soluções de tecnologia de caixa. Um elemento importante para 
a nossa força competitiva é a nossa estratégia global de vendas e distribuição ancorada 
pelos mais fortes e melhores distribuidores locais. Nosso pessoal de vendas e 
atendimento unificado nos permite liberar nossos clientes do trabalho de processar o 
numerário manualmente, colocar o numerário para render e ajudá-los a aumentar o valor 
que sua equipe e instalações agregam ao negócio.

COBERTURA GLOBAL  
E CAPACIDADE

ESPECIALISTAS 
MUNDIAIS EM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS DE CAIXA

• Mais de 3.000 funcionários
• 350 distribuidores autorizados
• Negócios em 100 países
• Mais de 1.000.000 dispositivos 

instalados em todo o mundo
• Líder global em transformação de 

filiais e soluções de automação 
de caixa

• Líder em tecnologias de automação 
de caixas de varejo para PDV e 
back office

• Inventores da tecnologia de dispensa 
e reciclagem de numerário

• Tecnologia construída a partir do 
conhecimento profundo de quem 
produziu moedas para mais de 
150 países.

• Maior produtor independente de 
mecanismos para caixas eletrônicos 
do mundo

Sede da Glory Global Solutions Sede da GLORY Escritórios e parceiros de distribuição da Glory Parceiros de distribuição



GLORY SOLUÇÕES DE 
CATEGORIA INTERNACIONAL – 
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES 
COMERCIAIS

Serviços 
profi ssionais

Sistemas de 
software

Serviços de 
suporte total 

Tecnologia de 
plataforma 

Design de agências

Consultoria em 
transações

Otimização e 
treinamento da equipe

Serviços de consultoria

Gestão de projetos

Tecnologia - Soluções 
de software

Treinamento de 
usuários

Serviço assistido

Conectividade de 
caixas bancários

Gestão de dispositivos

Business Intelligence

Gestão de cofre

Gestão de caixas de 
varejo

Planejamento de 
recursos

Serviços de 
conectividade

e suporte

Manutenção de 
terceiros

Gestão de ciclo de vida

Automação de
caixas de varejo

Automação de
caixas bancários

Tecnologia integrada 
(OEM)

Serviço assistido

Classifi cação de 
cédulas e moedas 

Viabilizar Tecnologias + Serviços Especializados = Realização de Valor  para o Cliente

ACESSO AO PORTFÓLIO MAIS INOVADOR DO SETOR

A Glory é uma empresa internacional conhecida e reconhecida, com uma sólida reputação e 
rico histórico de sucesso do GLORY Group, Talaris e De La Rue, que, juntos, somam 280 anos 
de experiência. Associar-se à Glory Global Solutions possibilita que você colabore com um 
especialista do mercado para usufruir do portfólio de soluções mais inovador do mercado.

“Especialistas em gestão de caixa 
cuidadosamente selecionados, que 
aprimoram as tecnologias de automação 
de caixas da Glory para proporcionar 
ainda mais eficiência e transformar o 
desempenho operacional.”
•  Otimização do trabalho da equipe
•  Design de ambientes de banco e varejo
•  Gestão da cadeia de abastecimento de moeda

“Maximizando o valor retornado de seu 
investimento em automação de caixa.”
•  Impacto em tempo real
•  Gestão de sistemas total
•  Visão geral da solução
•  Validação contínua do investimento

Filosofia do serviço
•  Proteja o seu investimento
•  Minimize o tempo de inatividade do 

sistema/maximize o tempo de operação e 
disponibilidade

•  Maximize a vida útil do sistema
•  Monitore o desempenho para maximizar os 

benefícios
•  Associe-se para oferecer os resultados 

comerciais exigidos

Apoiando todo o ciclo de caixa
•  Mais de 120 mil recicladoras de caixas bancários
•  Mais de 250 mil recicladoras de caixas de varejo
•  Mais de 500 mil classificadores de moedas e 

cédulas
•  Mais de 700 mil mecanismos para caixas 

eletrônicos
•  Consultoria em operações de caixa



FORÇA ATRAVÉS DA PARCERIA

A Glory atribui um valor significativo à relação que tem com seus 
Parceiros de Distribuição - estamos comprometidos a continuar 
construindo uma rede de classe mundial, líder do mercado, com 
objetivos e metas mútuas.

FORÇA ATRAVÉS DA ESPECIALIZAÇÃO

Nossos parceiros de distribuição trazem habilidades e 
conhecimentos únicos para nossos clientes finais em todo o 
mundo. Continuaremos otimizando o valor individual de cada 
Parceiro de Distribuição, o que nos permite trazer conhecimentos 
locais para a nossa rede global.

FORÇA ATRAVÉS DO SUPORTE

Oferecemos processos de negócios simplificados e Programas 
de Parceiros de Negócios para garantir a oferta de um suporte 
excepcional em todas as fases do processo de vendas e mais 
além. Queremos que nossa rede de suporte seja inigualável, pois 
ela leva nossas soluções ao mercado.

UMA REDE GLOBAL DOS 
MELHORES PARCEIROS 
DE DISTRIBUIÇÃO DA 
CATEGORIA



Queremos demonstrar claramente aos 
nossos parceiros em escala global 
que estamos empenhados em trazer a 
nossa praticidade operacional no dia 
a dia. Estes são alguns dos elementos 
essenciais que sustentam o nosso 
sucesso á medida que construímos 
nossos relacionamentos em ajudar 
você na assistência aos nossos clientes 
e usuários finais, através de uma 
colaboração contínua, comunicação e 
desenvolvimento.

Este programa é oferecido e autorizado pela 
Glory para parceiros de distribuição que 
detêm um acordo de distribuição.

O PROGRAMA DE 
APOIO AO PARCEIRO 
DE DISTRIBUIÇÃO 
AUTORIZADO

Programa de 
Treinamento e 

Desenvolvimento 
Contínuo

PROGRAMA DE 
APOIO AO PARCEIRO

Certificado de 
reconhecimento 

Glory 

Gestão de 
suporte a 
licitações

Liderança 
em ideias 
e recursos 
do setor

Materiais e 
recursos de 
marketing 
valiosos

Acesso total 
ao Portal do 

Parceiro

Suporte 
personalizado 
à gestão de 

contas



Os elementos do programa para parceiros de distribuição da Glory foram projetados para proporcionar suporte técnico, de vendas, 
administrativos e relacionados. Nossa missão é ajudar a torná-lo cada vez mais bem-sucedido na divulgação e venda de nossas 
soluções, assim como ajudar o seu negócio a crescer.

CERTIFICADO GLORY  

Acreditamos que a parceria é algo valioso 
e, portanto, como parte de qualquer acordo 
entre nós, queremos reconhecer esse valor 
através do certificado formal de nossos 
Parceiros de Distribuição especialistas. 

TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO  

Essa é uma parte integral da construção de 
uma rede de qualidade, e continuaremos 
oferecendo materiais, conteúdo on-line e 
assistência personalizada para desenvolver 
o conhecimento e a expertise em sua 
organização.

GESTÃO DE CONTAS PERSONALIZADA  

Relacionamentos fortes são essenciais 
para nosso sucesso mútuo, e continuamos 
comprometidos a oferecer suporte 
profissional exclusivo a todas as contas de 
Parceiro Distribuidor.

ACESSO À EXTRANET DO 
PORTAL DO PARCEIRO 

Parceiros de Distribuição autorizados da 
Glory recebem acesso em tempo real à 
literatura sobre os produtos, ferramentas de 
vendas, notícias, informações de conta e 
muito mais, através do Portal do Parceiro.

MATERIAIS E RECURSOS 
DE MARKETING  

Estamos comprometidos com a redução 
dos custos para entrar no mercado, e 
oferecemos designs, arquivos de ilustrações, 
imagens, gráficos e promoções de venda e 
incentivos direcionados, sem custo, a todos 
os nossos parceiros certificados. 

LIDERANÇA EM PENSAMENTO/
CONTEÚDO DO SETOR

Ajudamos os Parceiros de Distribuição a 
posicionar suas soluções líderes de mercado 
através do acesso a insights técnicos e 
comerciais e do uso de materiais de nossas 
publicações voltadas para o cliente.

SUPORTE A LICITAÇÕES

Entendemos a importância das licitações e 
leilões e estamos comprometidos a trabalhar 
de perto com você para que possa alcançar 
os seus objetivos sempre.

Os Parceiros da Glory com um acordo de 
distribuição válido têm acesso aberto total ao 
programa de suporte descrito acima, assim 
como à assistência profissional de nossos 
Gerentes de Conta especializados e 
equipe experiente.

“Vemos nossos parceiros 
autorizados como fundamentais 
para manter nossa posição de 
liderança no mercado.”

“Através do trabalho conjunto, 
obtivemos sinergias que levaram ao 
crescimento mútuo.”

COMO CRIAR UMA REDE DE PARCEIROS 
PROFISSIONAIS LÍDERES NO MERCADO 
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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 
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