
CI-SERVER
Software de gerenciamento de numerário

O software de gestão de caixa CI-SERVER otimiza o processamento de cédulas, 
oferecendo relatórios avançados baseados em navegação. Com o CASHINFINITY™, 
é possível receber atualizações e informações de status dos dispositivos e visualizar 
todo o inventário de cédulas em seus dispositivos CASHINFINITY nas lojas.



Como parte da nossa solução CASHINFINITY, o software CI-SERVER oferece Business Intelligence em tempo real, 
aumentando a eficiência operacional, a lucratividade e o atendimento ao cliente na loja.

Soluções relacionadas...

CI-SERVER
Protocolo da interface SOAP sobre  HTTP
Quantidade de 
unidades conectáveis

CI-SERVER Small – CI-5/CI-10/CI-50 × 3 
CI-50/CI-100/200/300 × 1

CI-SERVER Middle – CI-5/CI-10/CI-50 × 10 
CI-50/CI-100/200/300 × 1

CI-SERVER Standard – CI-5/CI-10/CI-50 × 200 
CI-50/CI-100/200/300 × 20

Funções Gerenciamento do inventário de cédulas de todos os dispositivos 
CASHINFINITY na loja

Gestão do status de todos os dispositivos CASHINFINITY na loja

Configuração de todos os dispositivos CASHINFINITY na loja

Reconhecimento de modelo/firmware de atualização remotamente para todos 
os dispositivos CASHINFINITY na loja

Leitura de log remota de todos os dispositivos CASHINFINITY na loja

Notificação por email

CI-Connector, função de comunicação flexível

Ambiente necessário
SO Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Banco de dados SQL Server 2012 Express 
SQL Server 2012 Standard  
SQL Server 2016 Express 
SQL Server 2016 Standard
SQL Server 2019 Express
SQL Server 2019 Standard

Restrições de cliente
Navegador Internet Explorer 11

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar o 
equipamento corretamente. Todos os números, as capacidades e as velocidades mencionadas neste documento refletem 
os testes realizados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são garantidos.
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Serviços de Manutenção

A nossa rede profi ssional de engenheiros e parceiros 
de serviços credenciados garante que seja alcançada 
a máxima disponibilidade e efi ciência para a 
tecnologia de gerenciamento de caixa. 

CI-10

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

CI-200

Solução de velocidade 
processamento e elevada 
capacidade de gerenciamento 
de numerário para tesouraria.


