CashInsight™ Assure
Conectividade de caixas para TCDs e TCRs

O CashInsight Assure capacita seus funcionários da agência para atender os clientes
com maior eficiência. Oferecendo uma plataforma de software de múltipla conexão
de fornecedores, simples, flexível e abrangente, o CashInsight Assure proporciona as
agências funcionalidade uniforme, interfaces comuns e a mesma aparência a todos
os dispositivos de automação.

CashInsight™ Assure

A referência múltipla em conexão de fornecedores em software de conectividade para caixas
Um conjunto consolidado de software de ferramentas
de suporte
O CashInsight é um conjunto completo de aplicativos de
gerenciamento de numerário para serviços financeiros. O conjunto é
compatível e possibilita a operação e a manutenção de dispositivos
de manuseio de numerário, assim como de ferramentas para a
otimização de numerário e planejamento geral dos colaboradores
de agências bancárias. O conjunto inclui:
• CashInsight Assure, a referência em software de conectividade
para caixas.
• CashInsight Bridge, nossa solução de gerenciamento remoto de
dispositivos.
• CashInsight Planner e Forecast, nossa série de soluções para a
otimização de negócios.
• CashInsight Inform, nossa ferramenta de análise dos dados
fornecidos pelo processamento de numerário.
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Software abrangente
e fácil de usar para os
caixas, que possibilita
transações por meio
dos equipamentos
de automatização
de caixas

Monitoramento e
gerenciamento remotos
de dispositivos,
para otimizar
a disponibilidade
e desempenho
dos equipamentos

Possibilita análises
estatísticas avançadas
de dados de manuseio
de numerário, para
proporcionar inteligência
de negócios e auxílio na
tomada de decisões
informadas

Solução de inteligência
de negócios para a
otimização da força de
trabalho, assegurando
que as pessoas certas
estejam no local certo
no momento certo

Solução de inteligência
de negócios para
otimizar o uso do
numerário e reduzir os
custos relacionados
por toda a empresa

O portfólio de soluções CashInsight proporciona reais benefícios
operacionais aos usuários finais, assim como gerentes de TI e
de operações, ao mesmo tempo que proporciona aos principais
executivos um entendimento da eficácia das operações, permitindo
que as instituições financeiras maximizem seu retorno sobre o
investimento em soluções de processamento de numerário.

VALOR
Impacto em tempo real

Vasta visão operacional

Gerenciamento total do sistema

Validação contínua do investimento

Maximização do valor retornado pelo investimento em automatização de numerário

Conectividade com o CashInsight Assure
O CashInsight Assure é a referência em aplicações para caixas, facilitando a operação dos
dispositivos de processamento de numerário; autônomo, ele age ao longo do sistema bancário
central e proporciona um controle altamente eficiente dos dispositivos de automatização
de caixas; integrado, ele proporciona uma extensão valiosa a um sistema central para o
gerenciamento de dispositivos de automatização de caixas.
Ao lidar com transações primárias de numerário, incluindo depósitos e saques, registros e transações
contábeis, fechamento de várias sessões ou de dias, o CashInsight Assure proporciona funções
contábeis abrangentes e oferece recursos de conciliação de fácil uso.
O CashInsight Assure permite que os colaboradores da boca de caixa atendam os clientes de forma mais
eficiente e otimizem seu tempo. Com seus sofisticados recursos de segurança, o CashInsight Assure
proporciona aos gerentes de agências a capacidade de controlar e auditar o acesso ao numerário da
equipe toda.
O CashInsight Assure é um aplicativo completo que pode ser instalado e usado sem nenhuma
modificação no aplicativo próprio da agência, assegurando instalação e configuração simples, porém
abrangentes.
O CashInsight Assure é uma solução múltipla em conexão de fornecedores e opera em conjunto com o
DeviceController.
Com opção de integrar o CashInsight Assure com o aplicativo da agência (uso on-line), são usados APIs
gráficos para proporcionar uma integração ininterrupta de forma rápida e eficiente.
Ao proporcionar uma plataforma de software, o CashInsight Assure oferece à agência funcionalidade
uniforme, interfaces comuns e a mesma aparência em todos os dispositivos de automatização de caixa,
seja autônomo ou integrado, de forma a atingir o máximo benefício no menor tempo possível, com o
mínimo custo e risco.

O CashInsight Assure proporciona uma solução simples, flexível e abrangente, projetada para melhorar a eficiência
das agências. Ao proporcionar uma plataforma de software, o CashInsight Assure oferece à agência funcionalidade
uniforme, interfaces comuns e a mesma aparência de toda a série de dispositivos de automatização de caixas, seja
autônomo ou integrado, de forma a atingir o máximo benefício no menor tempo possível, com o mínimo custo e risco.

Solução abrangente

Integração flexível

• Fechamento automatizado – assegura a solução de eventuais
problemas e oferece uma variedade de opções de fechamento
rápido, incluindo seleções temporárias, diárias e de múltiplos dias
• Operação off-line segura e flexível – introduz automatização dos
dispositivos sem impactar os sistemas vigentes
• Capacidade on-line – integra rápida e eficientemente os
dispositivos de automatização de caixa com o software de
aplicações da agência
• Funções Habilitar/Desabilitar e Abrir/Fechar independentes
– estabelece regras de quando os usuários podem realizar
transações e de quando a movimentação financeira dos „não
clientes“ é permitida
• Base de dados das agências – permite análises e relatórios
detalhados para melhor visibilidade do inventário

• Baseado no J/XFS com compatibilidade de múltipla conexão
– proporciona um processamento consistente de todos os
dispositivos conectados e tem capacidade de crescer juntamente
com seus processos de negócios e suas opções de dispositivos
• Compatibilidade com múltiplas arquiteturas – a capacidade de
"thick client" e "thin client" permite que o CashInsight Assure seja
implementado para se adequar a qualquer ambiente de TI
• Escalabilidade incorporada – projetado para funcionar com
futuros elementos do conjunto CashInsight
• Gerenciamento flexível de usuários – cria facilmente funções de
privilégios e restrições para os usuários, a fim de refletir práticas
de negócios individuais
• Medidas de segurança flexíveis – evita atrasos na dispensa com
uma opção coativa e configurável do máximo dispensável por
usuário
• Adaptado para atender as prioridades orçamentárias e do
negócio como um todo

Simples de usar
• Plataforma de software comum – uma única solução de software
para todos os dispositivos de automatização de caixa
• Interface do usuário altamente intuitiva – assegura que os caixas
possam trabalhar com a máxima eficiência
• Assistência ao usuário – há ajuda disponível de qualquer lugar
dentro do sistema

O banco de dados de toda a agência e empresa
proporciona flexibilidade
O CashInsight Assure armazena seus dados em um banco
de dados padrão do setor (SQL). A arquitetura de n camadas
do software e banco de dados proporciona uma considerável
flexibilidade em relação à localização dos componentes do
banco de dados e do software, podendo, assim, ser facilmente
configurado para permitir o uso de um único banco de dados para
toda uma agência ou organização.
Essa utilização de dados de toda a agência/empresa gera
sofisticadas facilidades, que incluem transações remotas,
geração de relatórios para toda a agência e organização, além
da capacidade de usuários autorizados verem o inventário de
automatização de caixas de toda a agência ou de qualquer rede
escolhida, não apenas da estação de trabalho do caixa.
Ao permitir isso, o caixa pode fazer logout de uma estação de
trabalho e mudar, sem interrupções, para outra estação de trabalho
(ou dispositivo) sem realizar o fechamento a cada vez. O caixa
simplesmente executará sua rotina de fechamento normal no final
do dia, já que isso abrangerá todas as estações de trabalho e
dispositivos que operaram durante o dia.
De um ponto de vista geral da empresa, uma instituição
financeira pode gerenciar maiores implementações em múltiplas
agências, com a capacidade de centralizar os requisitos de TI, os
administrativos e de geração de relatórios.

Simples, flexível e abrangente

CashInsight™ Assure

Solução de alta disponibilidade
Para uma rede otimizada de automatização de caixas, a solução
CashInsight Assure Enterprise High Availability é uma opção
disponível. Com administração e geração de relatórios centralizadas,
os bancos podem gerenciar sua rede efetivamente. Está disponível
uma recuperação de ”desastres“ em caso de falha na rede, e o
equilíbrio de cargas irá assegurar o nível ideal de desempenho.
A equipe de Serviços Profissionais da Glory terá prazer em realizar
uma avaliação de viabilidade tanto para clientes existentes, como
também para novos clientes do CashInsight Assure.

DeviceController

J/XFS Kernel

Abordagem de geração de relatórios sob medida
Baseando-se no banco de dados de toda a agência, o CashInsight
Assure oferece uma grande variedade de relatórios sob medida
para as necessidades do caixa, dos supervisores e do gerente da
agência ou da rede. A geração de relatórios dos caixas proporciona
todas as informações necessárias para fins de fechamento e
auditoria, enquanto o supervisor e o gerente têm acesso a relatórios
configuráveis, que resumem atividades de um caixa individual ou de
múltiplos caixas por nome, tipo de transação, tipo de dispositivo e
muito mais.
Transações remotas melhoram a eficiência
O CashInsight Assure leva a automatização de caixas para toda
a empresa, não apenas para as estações de trabalho dos caixas.
Os usuários podem criar transações em fila para execução em um
dispositivo de outra parte da agência. As transações em fila podem
ser executadas por meio de um processo “passo a passo“ seguro,
que não requer que o caixa original que está usando a estação
de trabalho faça logout ou interrompa quaisquer atividades que já
estejam em andamento.
As transações remotas também compreendem benefícios em
tempo e eficiência quando usadas em conjunto com o envio e
recebimento de numerário da/para entidade monetária central,
o que reduz o tempo que o caixa gasta com gerenciamento
de numerário. Os caixas podem transferir numerário facilmente
entre dispositivos durante o dia ou reduzir os níveis de saques de
numerário de acordo com as políticas da agência.
Isso não apenas melhora a eficiência dos caixas no dia-a-dia, como
também reduz o custo de gerenciamento de numerário dentro da
agência e de sua infraestrutura localizada.

TCDs

TCRs

Dispensadores de moedas

Periféricos

A arquitetura em camadas do CashInsight Assure DeviceController traz as capacidades de múltiplas conexões e
multidispositiva de uma forma padronizada, porém flexível, baseando-se, ao mesmo tempo, em uma solução middleware
comprovada e confiável.
Novos dispositivos podem ser introduzidos adicionando-se novos drivers, sem impactar os fluxos de trabalho dos caixas.
Limites claros asseguram que cada camada do software proporcione capacidades desacopladas que facilitam o suporte,
manutenção e desenvolvimento futuro; tudo isso projetado considerando os ambientes atuais de computação distribuídos.

• Uma interface comum dos caixas pode ser usada em
toda uma série de dispositivos de automatização de
caixas, para proporcionar produtividade e eficiência
imediatas para os caixas
• Integração e escalabilidade flexíveis, sob medida para
atender às prioridades orçamentárias e de negócios
• Geração de relatórios de toda a agência e empresa
para melhorar as informações de negócios e os
procedimentos de controle centralizados.

Autônomo ou integrado, o CashInsight Assure lhe oferece funções contábeis abrangentes e recursos de reconciliação
fáceis de usar, para que suas agências possam lidar com todas as transações de numerário.
Eficiência de auditoria
O foco da Glory nas melhores práticas permitiu que o CashInsight Assure fosse projetado para
proporcionar benefícios em eficiência, não apenas para processos de transações padrão, mas também
para atividades fora do horário comercial, como auditoria e fechamento contábil. Ao proporcionar um
processo de auditoria distinto, os controllers podem verificar a data, horário e status das auditorias
programadas, para assegurar que os colaboradores da agência estejam seguindo os procedimentos.
Isso representa uma fonte de benefícios significativos para os usuários e a instituição financeira,
proporcionando melhoria real dos negócios.
Assistência em vídeo
Vídeos simples podem ser iniciados com um único clique na área problemática do produto, conforme
indicado na tela de status do sistema. Isso é um auxílio essencial para o caixa, por exemplo, quando
ele necessita recuperar notas danificadas no dispositivo. O fornecimento desse recurso reforça o
treinamento do usuário e auxilia o caixa a colocar o dispositivo de volta a seu estado operacional
o mais rápido possível.

Resolução da tela
Espaço em disco rígido para instalação
(excluindo o Java)
Ambiente Java
Armazenamento do banco de dados
Requisitos mínimos recomendados
Velocidade do processador
RAM
Navegador da Internet

1024 × 768 (mínima)
300MB (mínimo)
1.7 ou posterior
512MB (dependendo da política de TI)

1GHz
512MB
MS Internet Explorer® 6.0 ou superior

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Leia cuidadosamente o manual de instruções para
assegurar a utilização correta dos equipamentos. Todos os números, capacidades e velocidades citados neste folheto
foram testados pela GLORY LTD. Eles podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidos.

Soluções relacionadas...
CASHINSIGHT™ BRIDGE
CONSOLE
Solução de gerenciamento remoto
do dispositivo e monitoramento
contínuo do desempenho.

RBG-200 SERIES

VERTERA™ 6G

A série RBG-200 oferece um design flexível e
exclusivo, que pode ser configurado para
atender a uma ampla gama de exigências de
processamento das cédulas.

O reciclador de cédulas Vertera
6G fornece uma solução de
automação de caixa simples,
flexível, abrangente e integrada.

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
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