
CashInsight™ Inform
Uma solução automatizada de coleta e comunicação de informações 
de negócios para contadoras e classificadoras de notas

O CashInsight Inform (contadoras/classificadoras de notas) trata dos desafios de como 
acessar e analisar dados para orientar as tomadas de decisões que beneficiem as 
operações da agência. Trata-se de um aplicativo de software que proporciona análises de 
dados e estatísticas do numerário processado pelas contadoras e classificadoras da Glory.

CashInsight™ Inform



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 
suporta 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 do pessoal 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 a gerentes de TI 
e de operações, ao mesmo tempo que fornece insight executivos 
acerca da eficácia das operações, permitindo que as instituições 
financeiras maximizem seu retorno sobre o investimento em 
soluções de manuseio de numerário.

Possibilita análises estatísticas avançadas de dados do processamento de numerário para proporcionar inteligência 
de negócios e auxiliar na tomada de decisões

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
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Monitoramento e
gerenciamento remotos

de dispositivos,
para otimizar

a disponibilidade
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Bridge

Possibilita análises 
estatísticas avançadas 
de dados de manuseio 

de numerário, para 
proporcionar inteligência 
de negócios e auxílio na 

tomada de decisões 
informadas
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Solução de inteligência
de negócios para a 

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

no momento certo
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Solução de inteligência 
de negócios para 
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numerário e reduzir os 
custos relacionados 
por toda a empresa
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*Big & Fast Data: The Rise of the Insight-Driven Business 2015

A Cap Gemini recentemente concluiu uma pesquisa* que 
informa que 61% dos entrevistados “reconhecem que o 
Big Data é agora um gerador de receitas por si só e está se 
tornando tão valioso quanto seus produtos e serviços".  
Os dados estão se tornando mais valiosos para as 
organizações, mas isso combina-se ao desafio de 
como acessar e analisar os dados mais relevantes para 
proporcionar tomadas de decisões.  

Os dados estão em toda parte

Os dados estão em toda parte: dados transacionais, Big Data, 
dados em nuvem, dados descentralizados, dados governados. 
Com a crescente demanda pela análise de dados, também cresce 
a necessidade de uma solução de software automatizada para 
que esses dados tenham um trabalho voltado à interatividade e 
tomadas de decisões.

Os dados não proporcionam conhecimento; isso requer informações, 
e os dados só se tornam informações quando são processados para 
adquirir uma forma utilizável. As informações representam uma visão 
do histórico daquilo que já aconteceu; elas se tornam "inteligência" 
quando são agregadas ao conhecimento de negócios. A inteligência 
é a base das decisões sobre o que fazer no futuro e possibilita o 
aprendizado das informações no passado (recente).  

Os dados certos, no momento certo 

Sua empresa tem as informações certas, no momento certo, 
para tomar as decisões de negócios certas? Uma nova geração 
de ferramentas de inteligência de negócios está emergindo, e o 
CashInsight Inform representa apenas uma dessas ferramentas 
dispoibilizadas pela Glory. O CashInsight Inform é uma solução 
de software orientada ao usuário que proporciona dados 
relacionados ao numerário que é processado pelos dispositivos de 
processamento dos caixas e do back office. 

O CashInsight Inform proporciona as organizações a capacidade 
de visualizar, comparar e analisar dados do processamento de 
numerário de diferentes dispositivos e locais conectados em sua 
infraestrutura.  

Compreenda o valor dos dados

CashInsight Inform

Os dados fornecidos pelo CashInsight Inform permitem a uma organização:

• Atrair novos clientes

• Monitorar o uso dos dispositivos

• Monitorar a eficiência dos dispositivos

• Monitorar, por meio dos dispositivos/locais, o rendimento atingido da condição do numerário processado

• Atingir, de forma automatizada, conformidade na geração de relatórios estatísticos (por exemplo, geração de relatórios 
mensais do numerário próprio/impróprio para o Banco Central)

• Agilizar os processos de negócios para concretizar redução de custos



O CashInsight Inform é um aplicativo de software que proporciona análises estatísticas dos 
dados fornecidos pelos contadores/classificadores da Glory. O CashInsight Inform pode coletar 
uma variedade de dados de todos os dispositivos conectados, armazenar as informações e, 
então, analisá-las por meio de sua ferramenta de geração de relatórios abrangente e flexível.

O CashInsight Inform coleta dados dos dispositivos conectados e, então, eles são armazenados em um 
banco de dados em um local centralizado. Os relatórios necessários são definidos em um navegador da 
Internet usando-se diversos parâmetros variáveis e as informações resultantes são apresentadas em um 
relatório gráfico intuitivo para análises adicionais. Com a capacidade de ser implementado em um único 
lugar ou em toda uma rede, o CashInsight Inform é aplicável a quase todos os requisitos dos clientes.  

Opções de relatórios flexíveis para se adequar a muitas necessidades comerciais 

Baseando-se em um banco de dados de toda a empresa, o CashInsight Inform oferece uma grande 
variedade de relatórios, que os usuários podem adaptar de acordo com as necessidades de sua 
organização. Os dados podem ser apresentados em uma visualização detalhada de toda a empresa, de 
um local específico ou, até mesmo, a nível de dispositivo. A ferramenta de geração de relatórios fornece 
dois tipos de relatórios:  

• Relatórios de agregação – por meio dos quais o relatório pode mostrar itens como dispositivo, local ou 
denominações

• Relatórios de tendências – mostra os mesmos dados, mas durante um período de tempo selecionável.

Os dados mostrados em todos os relatórios podem ser representados pelo volume ou pelo valor do 
total de cédulas. Todos os dados podem ser examinados e, ainda, manipulados, exportando-os para 
ferramentas relatoriais padrão, como o Excel, ou podem ser incorporados a relatórios de negócios por 
meio da função Exportar. Além disso, os relatórios do CashInsight Inform são representados tanto por 
tabelas quanto por gráficos. 

Modelos de implementação flexíveis

O CashInsight Inform pode ser utilizado em uma variedade de modelos de implementação para atender aos 
vários requisitos operacionais, enquanto minimiza o impacto de TI sobre uma organização. A solução pode 
ser implementada em nível de agência, região ou empresa, e pode-se obter conexões por LAN ou RS232*.

Solução de implementação empresarial (veja o diagrama)

A implementação empresarial do CashInsight Inform é o modelo de implementação mais comumente 
solicitado, já que minimiza o número de componentes de software instalados pela rede. Todos os 
componentes do CashInsight Inform estão localizados dentro dos servidores centrais da organização.  
O aplicativo do usuário Inform Console pode ser visualizado em qualquer navegador da Internet dentro da 
organização (dependendo do número de licenças de usuários adquiridas).

Soluções de implementação alternativas  
A solução CashInsight Inform proporciona a flexibilidade para que os diferentes componentes sejam 
implementados em diferentes locais dentro de uma organização, proporcionando, assim, grande 
diversidade de modelos de implementação para se adequar aos variados requisitos de negócios. 
Também é possível instalar os componentes em uma estação de trabalho conectada a um dispositivo ou 
a um servidor de agência/região.  

*Depende do dispositivo/modelo.

Otimizar o valor dos dados por meio do CashInsight Inform

A solução apresenta seis bases de relatório

Quantia por local: mostra a quantiade e o valor total das cédulas por local

Quantia por dispositivo: a quantidade ou valor total das cédulas por máquina

Quantia por denominação: a quantidade ou valor total das cédulas por denominação

Categoria: a quantidade, valor ou condição das cédulas por categoria (por exemplo, próprias/
impróprias)

Tendência do processo: mostra a variação das cédulas por processo

Tendência de rejeição: mostra a variação das taxas de rejeição de cédulas em percentual



Interface do usuário altamente intuitiva 

O CashInsight Inform é fácil e intuitivo de usar e assegura que os operadores possam gerar as 
informações necessárias onde e quando precisarem. Os relatórios são facilmente personalizados, de 
acordo com os requisitos do usuário, por meio dos filtros de seleção na GUI. Após definição do relatório, 
ele é rapidamente gerado e exibido para revisão ou exportação para outras ferramentas, como o Excel.

O CashInsight Inform permite que o usuário salve todas as configurações de filtro dentro do navegador, 
possibilitando que relatórios similares, para diferentes períodos de tempo, sejam gerados de forma rápida 
e fácil, sem necessidade de especificar novamente todas as outras configurações de filtro.

Alternativas de soluções de implementação

Componentes do CashInsight Inform

Device Manager*

Conecta cada dispositivo em qualquer nível de agência ou no „ambiente“  
da sede

Data Importer

Aplicativo que importa dados de Business Log do arquivo de informações do 
dispositivo para um banco de dados SQL que o Console usa para gerar relatórios

Gateway*

Co-localizado com o Device Manager, o Gateway agrupa as informações de vários 
gerentes de serviços

Inform Console Server
Aplicativo de Internet do usuário que prepara relatórios e exibe as informações
* Componente compartilhado com a solução CashInsight Bridge da Glory para gerenciamento remoto 
de dispositivos

Ambiente de agência

Agência 1

Agência 2

Agência 3

Ambiente da sede

BTS/BTMServidor
do Console

Servidor central

Inform
Reporter

Inform SQL
Server*

Servidor central

Bridge Gateway

DeviceManagerBridge Gateway

Central de Ajuda de IS

Navegador do
CashInsight
Bridge Console

Analista

Navegador do
CashInsight
Inform Console

WAN

Componentes opcionais, 
porém recomendados

*O número de servidores dependerá do 
número de dispositivos suportados 
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Soluções relacionadas...

O CashInsight Inform contadoras/classificadoras de notas proporciona a capacidade de visualizar, comparar 
e analisar dados do processamento de numerário de todos os seus dispositivos conectados. Ele armazena as 
informações e as analisa por meio de uma ferramenta abrangente e flexível de relatórios.

CashInsight Inform; informando decisões do gerenciamento de numerário

• Proporciona uma abordagem automatizada para a coleta e análise de dados: poupa tempo da equipe 
na coleta e geração manual de relatórios

• Fornece visão do histórico das separações de denominações, o que pode ajudar em futuras previsões 
do uso de numerário em nível de dispositivo, local ou de toda a empresa

• Requisito do Banco Central de relatórios sobre a condição de cédulas já está disponível,.

• Os dados podem ser examinados em intervalos de tempo de curto, médio ou longo prazos, para 
fornecer dados de tendências personalizados

• As taxas de rejeição** podem ser monitoradas e as exceções à norma podem ser identificadas, 
permitindo tomadas de ações corretivas antes que os problemas surjam

• O desempenho dos operadores e dos dispositivos podem ser monitorados, ajudando a identificar 
áreas nas quais a taxa de transferência pode ser melhorada

• As informações são apresentadas de forma consistente entre dispositivos e locais, significando que 
não é necessária nenhuma outra manipulação ou envolvimento de operadores

• As informações estão prontamente disponíveis e utilizáveis, permitindo tomada de decisões quando e 
onde for necessário.

• Pode ser usado no gerenciamento de limites e monitoraramento de desempenho, para ajudar a 
identificar quais áreas precisam otimizar os processos de negócios 

**Excluindo a série USF.

NTEGRA™ RANGE

Soluções de desktop portáteis, 
compactas e altamente confi áveis, 
entregando ganhos em efi ciência 
sem precedentes. 

DS-CIINFORM-1218/PT-BR_4.0

Servidor
Windows Server® 2008 R2 ou posterior (o Windows Server 2012 é altamente recomendável)
Espaço de instalação  
no disco rígido

1TB (mínimo)

Memória do sistema Memória de 32GB
Processador do sistema Intel® Core™ i7 (Quad-core) de 3,6 GHz

Cliente
Internet Explorer® (a versão depende do sistema operacional usado e da política de suporte  
da Microsoft®)
Resolução da tela 1024 × 768 (mínima)
Compatibilidade  
de hardware

Ntegra™ de 1ª geração
Ntegra Compact
Ntegra séries Plus e Pro
Ntegra-TS séries Plus e Pro
Série USF-50
Série USF-50S
USF-200

* 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.

USF-200

Uma solução ideal que oferece duas 
formas de autenticação de qualidade das 
cédulas, com alta performance e uma 
velocidade de processamento excepcional.

SÉRIES USF-50

Dispositivos de processamento de 
cédulas com funcionalidade avançada, 
que cumpre qualquer requisito operacional 
para o manuseio de numerário.  


