
Treinamento
Serviços especializados

A Glory pode ajudar sua empresa a obter melhores resultados do seu 
investimento em tecnologia de automação de caixa ao disponibilizar materiais 
de treinamento para seus funcionários 24 horas por dia, sete dias por semana.
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Obtenção de análises de pesquisas, 
melhores práticas, estratégias de 
tecnologia e muito mais para 
garantir a melhor experiência.

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
DE SOFTWARE

Implantação efi caz do software para
garantir que você maximize seu 
investimento em tecnologia.

SERVIÇOS DE GESTÃO
DE PROJETO

Gerenciamento de projetos para
alcançar os objetivos desejados 
da sua organização.
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Agora, a Glory oferece um programa de treinamento baseado em assinatura para complementar nossas ofertas de 
treinamento no local.

Treinamento de operadores de caixa

Este treinamento é voltado para os funcionários da linha de frente 
que usarão a solução. As simulações práticas possibilitarão aos 
funcionários praticar diversas operações, reduzindo o estresse e 
melhorando a adesão à mudança com antecedência.

Treinamento de supervisor de caixa bancário

Este programa de treinamento dará ênfase às funcionalidades 
mais avançadas necessárias aos supervisores de caixa bancário.

Liderando a mudança

Este módulo fornece uma visão geral sobre seu papel em liderar 
a mudança na filial.

Introdução

Uma breve visão geral para todos os funcionários do novo 
sistema e hardware.

Manutenção e solução de problemas

Este módulo é direcionado para todos os funcionários e descreve 
a importância das melhores práticas a serem seguidas na 
manutenção do sistema e na solução de problemas.

Treinamento de administração

Um módulo direcionado para 1 a 2 pessoas na filial responsáveis 
pela administração do sistema.

Módulos de treinamento

Essa oferta de “Aprendizado como um serviço” proporciona os seguintes benefícios:

• Treinamento de gestão de mudanças a fim de preparar a equipe para a implantação e treinamento no local
• Curso de reciclagem disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para funções usadas com menos frequência
• Programa de treinamento para novos funcionários assegurando o uso consistente da automação de numerário
• Rastreamento de resultados disponíveis on-line para a gestão, que também garante a conformidade com o RH
• Ajuda on-line com instruções passo a passo e melhores práticas
• Vídeos de ajuda on-line com instruções sobre limpeza e resolução de problemas

Treinamento

Treinamento de funcionários para que a 
instalação funcione sem percalços e obtenha 
suporte imediato pós-instalação.

Serviços de consultoria

Obtenção de análises de pesquisas, melhores 
práticas, estratégias de tecnologia e muito mais 
para garantir a melhor experiência.

Serviços de gestão de projeto

Gerenciamento de projetos para alcançar os 
objetivos desejados da sua organização.
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Tecnologia – Soluções de software

Implantação eficaz do software para 
garantir que você maximize seu investimento 
em tecnologia.

Descubra como sua empresa pode se beneficiar dos Serviços de consultoria da Glory. 
Entre em contato conosco info@br.glory-global.com ou fale com seu representante de vendas da Glory.

Como líder global no setor de automação de numerário, a Glory 
desenvolveu quatro pilares de valor a fim de melhorar os 
serviços especializado, tendo em mente as necessidades dos 
nossos clientes. Com esses serviços especializado, a Glory pode 
ajudar seu negócio a atingir de forma rápida e eficiente o valor 
completo das suas iniciativas de automação de numerário.

A Glory enfrentará seus desafios e excederá as expectativas 
com nossa abordagem de quatro pilares:


