Serviços de consultoria
Serviços especializado

Os Serviços de consultoria da Glory podem fornecer valiosas avaliações
comparativas de empresas similares e análise de lacunas por meio das
nossas experiências com clientes líderes de mercado, perspectivas e
compromissos com o cliente orientados por dados.

Serviços de consultoria
Captura de valor
A Glory pode ajudá-lo a modelar a situação da sua organização,
seu design de negócios atual e talvez o mais importante,
seu caminho para avançar com confiança.

Suporte
contínuo/
Direção
estratégica

Criação/
Alinhamento
de estratégias
Transformação
de filiais

Divulgação/
Análise
de lacunas

Design operacional
Concepção e integração de políticas e procedimentos
progressistas para alinhar por completo suas
operações empresariais.

Gestão
de transição

Gestão
de mudança

Gestão de mudança
Com nossos compromissos de gestão de mudanças,
proporcionaremos suporte e conhecimentos especializados
em todo o nosso leque de ofertas de serviços profissionais.
Saiba que estaremos com você ao longo de todo o processo.
Estratégia

Desenvolvimento

Ativação

Suporte

Seu representante da Glory trabalhará com você e sua
empresa para determinar quais ofertas são adequadas para
as suas necessidades específicas.

Gestão
de projetos

A Glory enfrentará seus desafios e excederá as expectativas
com nossa abordagem de quatro pilares:
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Serviços de consultoria
Obtenção de análises de pesquisas, melhores
práticas, estratégias de tecnologia e muito mais
para garantir a melhor experiência.

Integração
de Software/
Hardware

Tecnologia – Soluções de software
Implantação eficaz do software para
garantir que você maximize seu investimento
em tecnologia.

Processo/
Procedimento

Treinamento
Treine seus funcionários com profissionais
especializados para que a instalação funcione
sem percalços e obtenha suporte imediato
pós-instalação.

Descubra como sua empresa pode se beneficiar dos Serviços de consultoria da Glory.
Entre em contato conosco info@br.glory-global.com ou fale com seu representante de vendas da Glory.

Soluções relacionadas...
SERVIÇOS DE GESTÃO
DE PROJETO
Gerenciamento de projetos para
alcançar os objetivos desejados
da sua organização.

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
DE SOFTWARE
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Implantação eficaz do software para
garantir que você maximize seu
investimento em tecnologia.

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

Serviços de gestão de projeto
Gerenciamento de projetos para alcançar os
objetivos desejados da sua organização.
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Análise de
investimentos

Treinamento

Prova
de conceito

Como líder global no setor de automação de numerário, a Glory
desenvolveu quatro pilares de valor a fim de melhorar os
serviços especializado, tendo em mente as necessidades dos
nossos clientes. Com esses serviços especializado, a Glory pode
ajudar seu negócio a atingir de forma rápida e eficiente o valor
completo das suas iniciativas de automação de numerário.

TREINAMENTO
Treine seus funcionários com profissionais
especializados para que a instalação funcione
sem percalços e obtenha suporte imediato
pós-instalação.
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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 reﬂetidas 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 é uma marca registrada da GLORY LTD., no Japão, Estados Unidos da América e Europa. Todas as marcas comerciais são propriedade do grupo de empresas da GLORY Limited.
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