
CashInsight™ Bridge
Uma solução para gerenciar e monitorar o  
desempenho de dispositivos remotamente.

Melhore a eficiência operacional das agências com o CashInsight Bridge, a nossa solução de 
gerenciamento remoto para automação de caixas. Através do Business Intelligence garantimos 
a eficiência, agilidade e soluções sobre os problemas operacionais em potencial, coleta 
de dados para suporte ágil e verificações cruciais do produto. Isso representa uma maior 
disponibilidade operacional. CashInsight™ Bridge



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 
sua otimização e planejamento geral das equipes 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 de dados de 
manuseio de numerário.

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

Gerenciamento remoto de dispositivos com o 
CashInsight Bridge

O CashInsight Bridge é a solução de gerenciamento remoto 
de dispositivos da Glory, projetado para proporcionar soluções 
aprimoradas de serviços, aumentar a disponibilidade operacional 
e disponibilizar dados de desempenho em tempo real para que 
o Centro de Serviços da Glory gere melhorias nos serviços para 
nossos clientes.

Com o monitoramento remoto contínuo do desempenho dos 
equipamentos de automação de caixas, a Glory pode oferecer 
notificações de alerta precoces dos problemas operacionais 
em potencial. O CashInsight Bridge também fornece dados 
suplementares para um suporte proativo, solução de problemas mais 
rápida para auxiliar os caixas e verificações cruciais das condições do 
produto, resultando em maior disponibilidade operacional.

O eficiente diagnóstico do CashInsight Bridge melhora a visibilidade 
dos principais indicadores e níveis de desempenho de serviço 
relacionados a equipamentos individuais ou a todo um leque 
de equipamentos. A análise da Glory do status e dos índices 
de desempenho dos equipamentos dão suporte a um modelo 
proativo de prestação de serviços, com atividades de serviços e 
manutenção preventivas.

O monitoramento remoto também pode ajudar a maximizar o valor 
dos ativos por meio do controle e implementação de atualizações 
centrais, que protegem as soluções de automação de caixas, como 
atualizações de conjuntos de moedas (nacional e estrangeira), 
otimização de configurações e atualizações de firmware.

O CashInsight Bridge não está disponível apenas para alguns 
produtos  recém-adquiridos da Glory, mas também para vários 
produtos já instalados, por meio da atualização do CashInsight 
Bridge. A atualização conecta os equipamentos por meio da rede 
de Internet do cliente e opera independentemente da integração do 
produto no ambiente do cliente.

Dispositivo avançado de gerenciamento remoto para Business Inteligence e uma performance melhorada

O CashInsight Bridge é oferecido como uma solução  
em camadas e está disponível nos seguintes níveis  
de serviço:

Serviços fundamentais 
Monitoramento em nível básico, incluindo serviço de 
manutenção essencial (ou seja, o tradicional "quebrou/
consertou")

Serviços estendidos 
Serviços habilitados para RDM, incluindo atualizações remotas 
de moedas, serviços de consultoria em otimização de 
numerário, atualização/recondicionamento e substituição

Serviços de geração de relatórios avançados 
Geração de relatórios de informações de gerenciamento e 
análises baseadas em um conjunto de relatórios principais. 
Possibilidade de geração de relatórios padrão e personalizados

Conectividade avançada 
Arranjos sob medida para conectividade, alimentação de 
dados para o atendimento do cliente para automonitoramento, 
utilização por outros dispositivos

Software CashInsight e portfólio de serviços

Maximização do valor retornado pelo investimento em automatização de numerário

Impacto em tempo real

Gerenciamento total do sistema

Vasta visão operacional

Validação contínua do investimento

Software abrangente
e fácil de usar para os 
caixas, que possibilita 
transações por meio
dos equipamentos
de automatização

de caixas

CashInsight™ Assure

Monitoramento e
gerenciamento remotos

de dispositivos,
para otimizar

a disponibilidade
e desempenho

dos equipamentos

CashInsight™ Bridge

Possibilita análises 
estatísticas avançadas 
de dados de manuseio 

de numerário, para 
proporcionar inteligência 
de negócios e auxilia na 

tomada de decisões 
informadas

CashInsight™ Inform

Solução de inteligência
de negócios para a 

otimização da força de 
trabalho, assegurando 
que as pessoas certas 
estejam no local certo

no momento certo

CashInsight™ Planner

Solução de inteligência 
de negócios para 
otimizar o uso do 

numerário e reduzir os 
custos relacionados 
por toda a empresa

CashInsight™ Forecast

VALOR



Aprimore e maximize o valor da automação de caixas

• Detecção precoce da necessidade de suporte ao produto

• Monitoramento de desempenho e utilização para relatórios de 
Business Intelligence

• Potencial de recuperação remota de problemas, para aumentar a 
disponibilidade do produto

• Implementação mais rápida de atualizações, com menos 
transtornos para o cliente

• Capacidade de interagir remotamente com o produto

• Fornecimento remoto de atualizações do software 
e configurações

• A base instalada pode ser atualizada para incluir o gerenciamento 
de dispositivos remotos

Arquitetura flexível

• Mínimo de mudança (se houver) necessária para as 
configurações de firewall do cliente ou servidores proxy, 
facilitando a implementação e tratando dos objetivos 
de conformidade

• Os métodos de autenticação para uso com o sistema 
são flexíveis

• Os clientes assinantes têm uma visão das informações de status 
das quais necessitam, juntamente com os dados necessários 
para os serviços aprimorados da Glory

Servidor empresarial:

• Coleta dados – transmitidos de forma segura pela Internet

• Lógica dos processos – permite que os dados sejam 
analisados para apresentação e uso

• Comunicação segura – a tecnologia patenteada "amigável 
para o firewall" transporta os dados com segurança

• Autenticação do usuário – todas as atividades requerem a 
autenticação do usuário para manter a segurança e o controle

• Segurança dos dispositivos – o produto é protegido contra 
mensagens maliciosas não solicitadas, por meio da verificação 
ativa de instruções legítimas

• Gerenciamento de dados – permite que os dados sejam 
armazenados e pesquisados conforme a necessidade

• Regras/integração de negócios – uma camada de controle 
de negócios define as atividades permitidas para cada usuário

Aplicação:

• Tempo real com visualizações de dados históricos

• Comandos e controle remotos

• Distribuição de software

• Geração de relatórios e análise

Sistemas instalados

Aplicações

Internet
Servidor empresarial

Servidor de dados seguros

• Suporte
• Engenharia
• Serviço
 de campo
• Vendas

Usuários do CashInsight Bridge



Soluções relacionadas...

As capacidades de diagnóstico do CashInsight Bridge melhoram a visibilidade dos indicadores de desempenho e 
níveis de serviço de equipamentos por unidade ou em conjunto.

Resolução da tela 1024 × 768 (mínimo) 
Espaço em disco rígido para 
instalação (excluindo o Java)

300MB (mínimo)

Ambiente Java 1.6 ou posterior
Armazenamento do banco de dados 512 MB (dependendo da política de TI)

Computador recomendado
Velocidade do processador 1GHz
RAM 512MB
Navegador da Internet Somente Microsoft® Internet Explorer® 11.0  

(nenhuma versão anterior)
Última versão do Mozilla Firefox®

CASHINSIGHT™ ASSURE

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.

CASHINSIGHT™ INFORM

Uma solução automatizada de 
coleta e relatório de informações 
de negócios para dispositivos de 
manuseio de numerário.

VERTERA™ 6G

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