Vertera™ 6G
Tesoureiro reciclador de cédulas

Se precisar transformar suas agências ou simplesmente melhorar a eficiência
para torná-las mais rentáveis o Vertera 6G apoiará sua estratégia. Ele proporciona
planejamento de espaços abertos, reduz o início/fim de processos diários,
transações de caixa mais rápidas, remanejamento de equipe e melhor experiência
do cliente: o Vertera 6G vale a pena.

Caixa com reciclagem de notas Glory; o centro da agência bancária moderna
A agência bancária é o centro de relacionamento dos clientes bancários; o caixa com
reciclagem de cédulas é o centro de uma agência bancária eficaz, para desenvolver relações
mais próximas com os clientes.
Caixa com reciclagem de cédulas Glory afeta muitas áreas da agência bancária, permitindo que
a instituição financeira se concentre na excelência de serviços em conjunto com o aumento do
envolvimento do cliente, reduzindo o custo.
O Vertera 6G, solução de reciclagem de cédulas Glory, é uma evolução significativa em nossa longa
história de entregar o melhor desempenho em automação de caixa para nossos clientes. Vertera 6G
oferece o real benefício de negócio em vários níveis dentro da agência, apresentando uma solução
abrangente e integrada de forma eficaz e eficiente, face aos requisitos do cliente, do caixa, do gerente da
agência, e da equipe executiva do banco, para a prestação diária de serviços bancários.

Serviços bancários

Produto e Soluções de Negócio

• Facilitar o melhor nível de serviço

• Incentiva a interação entre clientes
e funcionários

• Liberação de recursos livres para criar
oportunidades para o aumento das vendas
• Melhorar a gestão de filas na posição de caixa
• Reduzir significativamente a necessidade de
movimentação manual de dinheiro
• Automatizar e reduzir drasticamente o tempo
necessário para os procedimentos de abertura
/ fechamento do caixa

• Muda o foco da simples transação física para
a construção de um relacionamento com
o cliente
• Cria tempo para uma conversa entre o
funcionário e o cliente
• Liberação de espaço para áreas de descanso,
material promocional e espaços de consultoria

• Aperfeiçoar os processos de gestão de caixa
da agência

• Maior alinhamento entre os recursos das
agências e as demandas dos clientes

• Envolver-se no aumento das vendas,
aquisição de novos clientes e na prestação de
serviços de consultoria

Design da Agência

• Habilitar processamento em tempo real dos
depósitos para clientes comerciais
Cofre e Gestão de Numerário
• Redução dos Custos e do Tempo das
operações de retaguarda
• Alívio na dupla custódia e nos desafios de
controle de caixa
• Redução drástica do tempo nas transações
de saque e depósito
• Introdução da habilidade em visualizar o
balanço de caixa da agência em tempo real
• Redução do armazenamento de numerário na
agência como um todo
• Otimiza o aproveitamento dos custos
da agência

• Elimina altos gastos em segurança alternativa
• Cria um ambiente “aberto”
• Permite uma fácil divisão de tarefas
multi-usuário
• Facilmente Integrado ao layout já existente
da agência
• Fácil instalação em pequenos espaços

Vertera 6G: para seus clientes, funcionários e acionistas
A Glory tem sido a empresa líder do setor de Automação de Numerário de Caixa por mais de
30 anos com centenas de inovações no manuseio de numerário, detecção e autenticação
de cédulas, tecnologia de armazenamento, segurança, conectividade e aplicações. Desde
o primeiro ATM (1967), o primeiro dispensador de cédulas (1979), ao primeiro reciclador de
cédulas (1983) e agora ao mais sofisticado sistema de automação já apresentado, a Glory tem o
prazer de atender a todas as necessidades dos seus clientes.
O Vertera 6G e a experiência, expertise e know-how da Glory, entregam uma solução abrangente,
integrada e para toda a empresa, abordando muitas das mais importantes demandas de uma agência
bancária moderna e de seus clientes. O Vertera 6G está no coração das nossas soluções com a mais
robusta performance entre todos os recicladores do mercado existentes atualmente.

Vertera 6G com STC (Secure Transfer Cassette, Cassete de
Transporte Seguro)
O numerário retirado é transferido para um cassete em aço, com uma
espessura de 3mm, situado na parte exterior do cofre do Vertera 6G.
O seu design único garante que o cofre do Vertera 6G nunca necessite
ser aberto durante uma transferência de numerário. Isto permite acesso
24 horas ao STC, por parte de uma ETV, para transporte de valores, sem
nunca comprometer a segurança do cofre do equipamento.
O modulo STC está disponível para encomenda como opcional no Vertera
6G. Para maiores informações consulte o catálogo do Vertera 6G com
STC ou contate o representante Glory mais próximo.

Fácil de Usar
• Grande display Touch Screen fornece uma inteligente
e fácil utilização e acesso direto a diversas funcionalidades
da máquina, tudo para maximizar a eficiência
e disponibilidade
• Fácil utilização com um design simples e desenho intuitivo,
garantindo um tempo mínimo de treinamento
• Excelência, ergonomia comprovada, garantia de máximo
conforto, seja operando a máquina, sentado ou em pé

Manuseio Inteligente do Numerário
• A SDA II (Tecnologia de Análise de Documentos Segura)
fornece autenticação avançada, identificação e análise
de qualidade com detecção simultânea multi-moeda.
Validação de qualidade de alto nível como fitas* ou outras
detecções de defeito avançadas*, podem ser solicitadas.
Nosso sistema superior detecta notas suspeitas, fornece
um controle flexível e está de acordo com os requisitos
do Banco Central
• A baixa taxa de rejeito e alta precisão contribuem para uma
contagem e classificação sofisticadas, garantindo aceitação
do usuário e eliminando o manuseio do numerário
• A
 função Contagem permite separação entre notas úteis
e não úteis. Faceamento/orientação, separação de notas
falsas e outras opções permitem otimizar a tesouraria

Armazenamento Flexível e Gerenciamento
de Numerário
• O
 pções flexíveis de armazenamento de numerário com
capacidade, configuração e tamanho variáveis, fornecendo
um sistema de proteção do seu investimento
• Classificação e armazenamento podem ser feitos por
moeda, numerário, qualidade e/ou orientação, permitindo
ajustar a performance da máquina para a operação
• C
 assete de Transporte Seguro (STC) permite um
transporte controlado e seguro do excesso de numerário
para reutilização em qualquer outro ambiente da agência,
sem a necessidade de abertura do cofre

Integração e Conectividade Melhoradas
• Conectividade avançada com Ethernet nativa,
interfaces UBS e portas seriais
• Suporte de Emulação do Vertera com o legado de modos de
operação de TCRs da Talaris e De La Rue
• Opera com todos os padrões abertos de conectividade para
o controle dos dispositivos da máquina
• UBIQULAR™ Bridge incorporado** fornece uma performance
contínua de monitoramento e gerenciamento remoto, melhorando
a disponibilidade do sistema
• Gerenciamento remoto de atualizações e versões de software,
padrões de moedas e aplicações integradas
Futuro Habilitado
• Projetado para permitir atualizações que vão de encontro
com necessidades futuras de novos templates de notas, de
requerimentos de seleção de qualidade e recursos de segurança
• Conceito de armazenamento variável permite expansão de 4-8
módulos de armazenamento
• Aplicações novas ou novas versões integradas podem ser
implementadas remotamente se o programa exigir alterações
Alta Capacidade e Tamanho Ideal
• Pequeno tamanho e área de serviço: Compacto, para ser
instalado embaixo da mesa. Vertera 6G se encaixa perfeitamente
a agências com espaço reduzido deixando a maior área possível
aos clientes
• Disponível com 4, 6 ou 8 módulos de armazenamento com
capacidade de até 4.800 cédulas
• Configurações de segurança aderentes às especificações
requisitadas pela maioria dos ambientes
• Apenas 948mm de comprimento total***
• STC opcional permitindo um armazenamento adicional
de até 1.500 cédulas

* Opção Extra
** Exige compra de licença
*** Configuração 8RSM UL291
Alguns recursos podem ter disponibilidade tardia

Soluções em Cash Management que entregam resultados esperados
Para o seu cliente, um Banco moderno é
uma questão de escolha. Para a Glory, é
uma questão de entrega de um portfólio
abrangente de soluções e serviços em
gestão de numerário: melhores serviços de
entrega aos clientes, melhor desempenho
na receita, negócios otimizados e quaisquer
outras rentabilidades.
Mas quem é a Glory? Glory é uma empresa
global com mais de 2.500 profissionais com
escritórios em mais de 20 países e uma rede de
mais de 350 parceiros de negócios oferecendo
soluções em mais de 120 países. Somos líderes
no segmento de recicladores de numerário,
dispensadores de notas e premiados em
soluções de software.

Provident Bank, USA

Saudi Hollandi Bank, Saudi Arabia

ABSA, South Africa

Desde a implantação dos TCRs, os
relatórios e serviços aos seus clientes
melhoraram drasticamente, o tempo
das transações ficou muito mais rápido,
filas reduzidas e mais atenção aos
clientes. A integração com a solução de
business intelligence do banco otimizou o
armazenamento de numerário do banco
reduzindo custos e garantindo maior
segurança.

Saudi Hollandi queria lidar de uma forma
mais efetiva com seus clientes nas
agências e ao mesmo tempo oferecer
um atendimento de alto nível para
potencializar suas vendas. A implantação
do TCR melhorou a experiência dos
clientes nas agências e nossa solução
passou a fazer parte dos layouts
e investimentos do banco.

ABSA melhorou o atendimento aos
clientes oferecendo um atendimento
mais personalizados em suas agências e
reduzindo o tempo das transações, o que
também resultou numa queda de mais
de 43% no tempo das filas. A satisfação
dos funcionários melhorou e os erros no
fechamento dos caixas reduziram em mais
de 66%. Os custos operacionais também
reduziram em mais de 90%. Resultados
diretos das implementações do TCR.

Commonwealth Bank, Australia (CBA)

Crédit du Nord, France

CBA foi capaz de otimizar os custos
das agências ao mesmo tempo que
o diferenciou dos outros bancos em
termos de conveniência, velocidade,
interação pessoal e, num último momento,
na satisfação de seus clientes. CBA
apresentou um ganho significativo em
suas vendas após a implementação
dos recicladores.

O Grupo Crédit du Nord, possui uma
estratégia de relacionamento que é
baseada na satisfação de seus clientes,
profissionalismo e inovação, depositou
sua confiança no reciclador.

Somos líderes em contagem, classificação e
distribuição de cédulas e moedas e uns dos
maiores fornecedores de mecanismos OEM
do mundo. Somos os únicos fornecedores do
mundo de sistemas de reciclagem de numerário
“end-to-end”, projeto, fabricação, implantação,
conectando e apoiando todas as nossas
soluções. Isso nos dá uma perspectiva única
das necessidades dos nossos clientes ao redor
do mundo.
Mais importante do que todos estes atributos,
entretanto, são os resultados entregues aos
nossos clientes.
O Vertera 6G oferece uma combinação única
de avançadas ferramentas e características que
transformam as relações com nossos clientes e
buscam resultados rentáveis para as agências.

A solução total
Mais do que apenas um fornecedor de hardware, a Glory fornece todos os recursos
necessários para projetar, implantar e oferecer os benefícios do caixa com reciclagem.
Como os pioneiros da tecnologia de reciclagem de cédulas, a Glory sempre se esforçou para atender a
demanda de nossos clientes em termos de confiabilidade e eficiência.
Nossa mistura única de conhecimento técnico, com a excelência em manufatura e consultoria de
operações e suporte ao cliente, combinam em uma solução completa que permite aos nossos clientes
reduzir a manipulação de cédulas e otimizando o “back office” e as operações da agência.
Este por sua vez, permite que as equipes de nossos clientes se concentrem em seus clientes e melhorem
o desempenho de negócios de forma significativa.
Na Glory, estamos continuamente trabalhando com nossos clientes para projetar, desenvolver e implantar
soluções adequadas para as necessidades imediatas e futuras do mercado. Investimos continuamente
em pesquisa de mercado, pesquisa de engenharia e desenvolvimento das aplicações para os nossos
clientes. O Vertera 6G é o último resultado desses esforços.
Tudo o que sabemos até agora...
Vertera 6G representa a atual vanguarda em reciclagem de cédulas para caixas bancários –
confiabilidade, desempenho, interface do usuário e total execução, a partir de princípios operacionais
através do respeito ao ambiente em todas as etapas da manufatura, transporte e operação.
Vertera 6G é o mais novo em uma longa história de recicladores de cédulas da Glory. Ao longo de
décadas, as nossas soluções têm se tornado menores, mais rápidas, mais inteligentes, mais flexíveis,
mais conectadas, e com maior capacidade de atender à manipulação de cédulas de nossos clientes.
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Realização de Valor para o Cliente

Soluções relacionadas...
CashInsight™ Assure

UBIQULAR™ Bridge

InstaChange™

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

Solução de gerenciamento
remoto do dispositivo e
monitoramento contínuo do
desempenho.

Ter rapidez, precisão e
segurança significa devolver
automaticamente o troco
aos clientes.

Glory, Av. Vereador José Diniz, 3720 11º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04604-007
+ 55 11 50900120
info@br.glory-global.com
glory-global.com
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Glory Global Solutions faz parte da GLORY LTD. O presente documento pretende servir como guia de consulta geral. Devido a um contínuo desenvolvimento ao nível dos seus produtos e serviços, a Companhia recomenda aos seus clientes a consulta quanto às últimas
novidades e melhorias introduzidas nos seus equipamentos, as quais podem não estar refletidas na presente edição. Apesar de todas as precauções terem sido tomadas na preparação deste documento, a Companhia e a editora não aceitam qualquer responsabilidade por
erros ou omissões, declinando qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso desta informação. Este documento não é parte integrante de nenhum contrato ou licença que tenha sido expressamente acordada. Todas as capacidades e performance estão sujeitas
ao tamanho e à qualidade das notas/moedas, assim como ao processo utilizado. GLORY, CashInsight, InstaChange, UBIQULAR, Vertera e suas representações gráficas associadas são marcas comerciais ou registradas da GLORY LTD. Grupo de empresas na UE, nos EUA
e em outros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2021.

