
Tecnologia e Soluções de software
Serviços especializado

Nossa equipe de Tecnologia e Soluções de Software analisa cada ambiente 
tecnológico do cliente a fim de personalizar uma solução que atenda aos 
objetivos técnicos e comerciais da instituição financeira. Conduzimos nossos 
clientes por um processo em fases para estabelecer soluções de longo prazo, 
impactando positivamente o valor da automação de numerário.



Soluções relacionadas...
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TREINAMENTO

Treine seus funcionários com profi ssionais 
especializados para que a instalação funcione 
sem percalços e obtenha suporte imediato 
pós-instalação.

SERVIÇOS DE GESTÃO
DE PROJETO

Gerenciamento de projetos para
alcançar os objetivos desejados 
da sua organização.
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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.

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.

Equipe de Tecnologia – Soluções 
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Treinamento

Treinamento especializado 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 e Soluções de software

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

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:


