
KIBANGO™

Solução de Gerenciamento de Números de Série

KIBANGO é uma solução de gerenciamento de números de série, que oferece a você uma 
ferramente altamente analítica para assegurar que os dados de números de série sejam coletados 
e apresentados de forma útil, a fim de orientar decisões e gerar relatórios. Estes dados são 
utilizados para investigações detalhadas de cédulas, como rastreamento da movimentação de 
cédulas ou classificação de notas suspeitas.



A solução da Glory de gerenciamento 
de números de série, KIBANGO, permite 
que os números de série das cédulas 
sejam lidos automaticamento quando 
processados em um dispositivo Glory, 
através de Reconhecimento Óptico de 
Caracteres (OCR). Ao registrar os números 
de série das cédulas, os dados coletados 
podem ser pesquisados e analisados para 
contribuir com investigações detalhadas 
de cédulas – que estão se tornando mais 
frequentes e rotineiras – além de rastrear 
a movimentação ou classificá-las como 
suspeita de falsificação.

A necessidade de utilizar números de série 
de cédulas para análises avançadas está 
em crescimento, uma vez que agências 
legais de fiscalização e bancários visam 
mais transparência no ciclo do numerário. A 
tecnologia de hardware para leitura de números 
de série trouxe esta possibilidade ao mercado 
de massa, porém uma poderosa ferramenta de 
análise como o KIBANGO pode assegurar que 
estes dados sejam coletados e apresentados de 
uma forma útil, para orientar tomadas de decisão 
e gerar relatórios.
* A leitura de números de série não impacta a velocidade 
ou capacidades de detecção já existentes.

KIBANGO – Solução de Gerenciamento de Números de Série

O KIBANGO exibe as informações-chave referentes ao 
processamento de cédulas

O KIBANGO oferece vários critérios de pesquisa para investigações 
de dados

O KIBANGO pode disponibilizar informação detalhada sobre cédulas 
específicas, incluindo quando e onde foram processadas

Os números de série das notas de lista prévia podem ser registrados 
no software para comparativo de propósitos



A Glory oferece uma vasta gama de soluções de reconhecimento de números de série para atingir níveis de 
autenticação de alta qualidade, mesmo em cédulas desgastadas e sujas.

Uma lista pode ser hospedada online ou 
baixada para armazenagem no KIBANGO

Banco Central /
Análise de política 

de falsificação

VT8836046562
KI7829710083
UA1321016811
DF9714683276

FO9511124822
FR4572659134

HL9916248560
PY8520324081
ZP7480036219
TD0682674057

NX0511884827
SR1074692184

RA7369206843
ER0344912872
MS9004576156

Varejistas

Os varejistas podem 
pesquisar na nuvem por 
listas de números de 
série previamente 
registrados em seu 
back office Contadora de

cédulas

Classi�cadora de
cédulas

O KIBANGO gera um 
QR Code, contendo 
os números de série 
de até 2.000 cédulas

As classificadoras processam as notas 
propícias para ATM, localizadas nos 
cassetes das ATMs. O KIBANGO 
registra o número de série de cada 
cédula e os compila em uma lista, que 
é enviada à agência do banco junto 
aos cassetes.Cash Center

Agência bancária

Os caixas podem consultar e checar 
facilmente os números de série 
processados nas ATM de suas 

agências, comparando com a lista de 
registros, fornecida pela KIBANGO

ATM

Reciclador de cédulas

Recicladores com QR Code 
contendo números de série de 

até 2.000 cédulas

Cassetes de ATM
com QR Code

Os números de série de uma cédula 
suspeita de falsificação são adicionados à 

lista de registro



Soluções relacionadas...

KIBANGO, a solução da Glory de gerenciamento de números de série, para ser executada automaticamente quando 
instalada em seu dispositivo Glory, através de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR).

Servidor
Sistema Operacional Microsoft® Windows Server 2008 (32bit, 64bit)
Base de Dados Microsoft SQL Server 2008 Standard
Middleware Oracle J2SE Runtime Environment 6.0 Update 30
Tomcat Apache Tomcat 6.0

Cliente
Sistema Operacional Microsoft® Windows 7 Professional (32bit, 64bit*)

*Disponível para integração com o USF-51 da Glory

Base de Dados SQLite 3.7.2 ou Microsoft SQL Server 2008 Express
Middleware Oracle J2SE Runtime Environment 6.0 Update 30

* Não disponível para os mercados americanos e canadenses. 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.

Rastreie, trajete e analise as movimentações e circulações das cédulas

Identificando cédulas em uma lista de registros

Cédulas suspeitas de falsificação podem ser registradas na lista que é baixada 
e armazenada no KIBANGO, ou verificadas automaticamente online. Qualquer 
nota subsequente encontrada com o mesmo número pode ser identificada pela 
classificadora ou contadora e rastreadas de volta para o depositor inicial.

Detecção de compostos de notas usando comparação de números de série

A classificadora pode ser programada para rejeitar uma cédula caso seus dois 
números de série não apresentem compatibilidade, uma vez que números de 
série não-compatíveis podem indicar uma falsificação de compostos.

Testes de circulação

Os Bancos Centrais podem economizar quantidades significativas de numerário 
ao reduzir os numero de notas destruídas desnecessariamente, através da 
análise dos dados de suas cédulas, a fim de melhor entender a durabilidade das 
características das notas e substratos a nível regional.

Rastreamento de notas de ATMs

Cada nota que é retirada de um ATM pode ser rastreada, por isso é possível 
assegurar aos bancos a confiabilidade de que apenas notas legítimas estão 
sendo entregues.

CLASSIFICADORAS DE 
CÉDULAS DA SÉRIE UW

Classifi cadoras de cédulas de 
desempenho avançado, para 
um processamento de notas 
mais efi ciente.

CLASSIFICADORAS DE CÉDULAS
DA SÉRIE USF

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

eVAS

O eVAS fornece uma plataforma de 
gerenciamento de numerário 
abrangente, automatizada e fl exível 
para processamentos, operações e 
atividades do caixa eletrônico.
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