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“O reciclador de cédulas e moedas 
da GLORY é o ponto central para 
todas as transações relacionadas 
a dinheiro no balcão de nossas 
agências compactas. Isso significa 
que podemos operar, de forma 
econômica, as agências em locais 
menos frequentados – seja em 
cidades pequenas e em novos 
pontos de contato, podemos 
oferecer um alto nível de serviço – 
porque nossos clientes valorizam 
nossa presença on-line, bem como 
nossa presença na área.” 
Horst Koch, porta-voz da Gerência da 
Área de Agências, Área de Agências Fulda,  
Postbank Filialvertrieb AG

Uma transformação vinculada ao cliente é a chave para o sucesso no setor bancário. 
Novas tecnologias formam um importante alicerce para isso, até porque os clientes 
de hoje querem poder escolher entre canais digitais e físicos quando realizam suas 
transações. A transformação das redes de agências é um dos principais desafios – 
com as agências compactas, o conceito futuro do Postbank oferece uma solução 
econômica para manter a oferta de numerário e proximidade com o cliente.

O DESAFIO
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Ao invés de confiar em um só modelo de agência, os prestadores de serviços financeiros 
devem se abrir a novas abordagens e criar uma gama de diferentes modelos para atender 
diferentes necessidades. No Postbank, consultores e agências ainda são um dos pontos de 
contato mais importantes para o relacionamento com o cliente e, portanto, continuam sendo 
fundamentais para a estratégia multicanal da empresa. 

A fim de permanecer presente e lucrativo mesmo em lugares pequenos com frequência 
flutuante de clientes, o tamanho, o layout e o design das agências do Postbank devem ser 
reforçados eficientemente por funcionários, tecnologias e processos no suporte ao cliente. 

Com a ajuda da moderna tecnologia de automação de caixa da GLORY, o Postbank pode 
implementar o conceito de autoatendimento em suas agências compactas. Isto reduz os 
tempos de espera e, ao mesmo tempo, permite uma distribuição eficiente e orientada à 
demanda de colaboradores.
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O Postbank oferece a seus clientes 
particulares, comerciais e corporativos 
uma combinação única de produtos 
bancários e serviços postais simples 
e baratos para o dia a dia. Os 
aproximadamente 12,5 milhões de 
clientes do Postbank têm acesso a uma 
extensa rede de serviços e consultorias 
pessoal e digital. Isto é, eles podem 
selecionar de uma rede nacional de 
cerca de 800 agências próprias e cerca 
de 3.000 agências parceiras do serviço 
postal alemão, com uma gama de 
serviços financeiros oferecidos pelo 
banco.
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A SOLUÇÃO

A solução de gerenciamento de caixa da GLORY garante transações tranquilas no 
balcão. Ela combina um sistema de caixa registradora e uma solução de balcão bancário, 
automatizando assim, todas as transações em dinheiro. 

Mas o que há de especial nisso? Nas agências compactas do Postbank, o sistema é operado 
pelo cliente como uma solução Self-Service. A vantagem é que a agência pode ser operada por 
apenas um funcionário, sem precisar abdicar serviços ou o atendimento pessoal ao cliente

O reciclador de notas e de moedas foi especialmente adaptado para atender às exigências do 
Postbank. O sistema de gerenciamento de numerário automaticamente checa a autenticidade 
das cédulas e as armazena com segurança em uma caixa de dinheiro embutida – poupando os 
funcionários de tarefas demoradas como a contagem manual do dinheiro, transações sujeitas a 
erros ou processos de entrega com empresas de transporte de valores. 

Como os colaboradores não entram mais em contato com o numerário e a contagem do 
dinheiro é feita com o apertar de um botão, eles podem sempre se sentir seguros no trabalho 
– mesmo caso haja um gargalo na agência. Isto também economiza tempo valioso para o time, 
tempo este que pode ser investido de forma construtiva em uma consultoria pessoal ao cliente.
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MAIS 
EFICIÊNCIA

MAIS 
PROXIMIDADE 

COM O CLIENTE

ECONOMIA DE 
TEMPO E CUSTOS

MAIS 
SEGURANÇA



5   Case Study  Postbank, Alsfeld, Alemanha

“Já começamos a repensar 
nosso conceito de agência há 
algum tempo. Na busca de 
soluções inovadoras, uma coisa 
era particularmente importante 
para nós: o ‘digital e pessoal’ 
não deveriam ser mutuamente 
exclusivos. Portanto, nossos clientes 
podem nos contatar de forma on-
line ou por telefone, mas nossa 
presença local com apoio pessoal 
em pequenas cidades continua 
sendo parte importante de nossa 
estratégia.”  
Karsten Heuser, Representante de Vendas  
e Operações para a Área Fulda,  
Postbank Filialvertrieb AG
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COMBINAÇÃO DE DISPOSITIVOS  
RBG-200/CI-10C

Queira o cliente sacar, depositar ou pagar por serviços em 
dinheiro, a combinação do RBG-200 com o CI-10C processa 
todas as transações com o mais alto nível de segurança e 
eficiência, em que não só o dinheiro é rapidamente transportado 
em caixas de transferência especialmente seguras, mas 
também as cédulas suspeitas de falsificação são identificadas 
e armazenadas separadamente. As reservas de numerário são 
monitoradas por um software que se comunica com a empresa 
de transporte de valores conforme necessário para automatizar 
o carregamento e descarregamento do dispositivo. Assim, a 
solução isenta os funcionários da responsabilidade e do esforço 
envolvidos na contagem manual, das transações propensas a 
erros e das morosas negociações com empresas de transporte 
de valores. O sistema seguro garante maior proteção de risco 
das reservas de caixa das agências, porque o sistema não pode 
ser aberto mesmo em um caso de roubo. 
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