
CI-SERVERX
Software de gerenciamento de caixa

O software de gerenciamento de caixa CI-SERVERX, otimiza as atividades de 
manuseio de dinheiro em todo o front e back-office. O CI-SERVERX fornece 
atualizações dos dispositivos em tempo real, informações de status e possibilita o 
gerenciamento remoto dos equipamentos, além disso esta ferramenta de relatórios 
baseada na web oferece a opção de personalização do layout do painel para 
mostrar relatórios e dados específicos. 



Soluções relacionadas...
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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 
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, CASHINFINITY 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. Google e 
Google Chrome são marcas comerciais da Google LLC. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation nos EUA e em outros países. Microsoft, Microsoft Edge, Windows e Windows Server são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras 
marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Glory Global Solutions (International) Limited 2022.

Como parte da nossa solução CASHINFINITY™, o software CI-SERVERX oferece inteligência de negócios em tempo 
real, resultando em melhoria da eficiência operacional, maior rentabilidade e melhor atendimento ao cliente no 
estabelecimento.

Funções Vendas e fluxo de caixa em tempo real

Fim do dia" consolidado em todos os dispositivos

Inumeros relatórios sobre os processos de caixa

Layout de painel customizável

Gerencie remotamente todos os dispositivos

Notificações por e-mail de status dos dispositivos em tempo real

Função de simulação para a próxima ação

CI-Connector, função de comunicação flexível

Ambiente necessário
OS Servidor Windows 2019
Base de dados PostgreSQL 14

Restrição do cliente
Navegador Navegador Google Chrome™, Microsoft Edge, Navegador Firefox

* 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.

CI-SERVERX

Protocolo 
de interface HTTP, HTTPS

Número de 
unidades 
conectáveis

Capacidade 
máxima de 

usuários 
registrados

Capacidade 
máxima de 
gavetas de 

caixa 
registradas

Capacidade 
máxima de 
dispositivos 

de front 
office

Capacidade 
máxima de 
dispositivos 

de back 
office

Capacidades indicadas 
para os seguintes portes

Pequeno 20 200 3 1 Pequenos negócios
Padaria, Cafeteria

Médio 200 200 10 1 Médio-Grande
Supermercados

Grande 5,000 1,500 200 20
Parque de diversões,
Arena de esportes, 

aeroporto

Os requisitos de hardware para operar este software seguem abaixo:

Item Requisitos Observações

CPU 1.4Ghz mais x64 

É necessário um ambiente que 
atenda aos requisitos de 
hardware do servidor Windows

Memória 16GB ou mais

HDD 100GB ou mais

Rede Gigabit ou LAN superior

CI-10X

Solução compacta de reciclagem de dinheiro, 
possibilitando o manuseio automatizado do 
numerário nos pontos de venda.

Serviços Especializados

Análises de transação, conectividade, serviços 
consultivos, treinamento do usuário, até o 
gerenciamento completo de projetos.

CI-100

Processamento e 
armazenamento de dinheiro 
rápido e seguro no back offi ce.


