
Encontrar o equilíbrio ideal entre disponibilidade de numerário e o custo do dinheiro
não é fácil. Com a combinação certa de ferramentas especializadas, processos bem definidos
e especialistas altamente preparados, o Cash Related Services da Diebold Nixdorf cuida 
desse desafio para você. Os serviços personalizados entregam eficiência e reduzem riscos 
operacionais simultaneamente. Você está pronto para economizar com a sua cadeia de
abastecimento de dinheiro? Veja como seu negócio pode ser beneficiar ao terceirizar suas 
atividades relacionadas a numerário para especialistas para que você possa focar no que é

mais importante para o seu negócio: os seus clientes. 

OTIMIZADO
Otimização de verdade vai muito além de 
previsões de caixas automáticos individualmente. 
O Cash Related Services considera a sua 
rede como um ecossistema de dinheiro 
de forma holistica. Com apoio adicional de
reciclagem de dinheiro e agências, toda a sua
cadeia de fornecimento de dinheiro é otimizada -
do início ao fim. O serviço abrange as limitações
de cada negócio e ajuda a dimiunir os custos
enquanto utiliza sinergia na logística.
É um serviço gerenciado que gera ótimos 
resultados para o seu negócio, todos os dias. 

PREDITIVO
Previsões exatas são necessárias para
planejar abastecimentos de numerário com

 

tempo de espera e ajustá-los às demandas
dos clientes, que estão sempre mudando.

 

O Cash Related Services capacita essas
previsões, funciona em qualquer equipamento
 e atende todos os tipos de caixas automáticos. 
Com melhor previsibilidade, os recursos são 
utilizados de forma mais eficiente, evitando 
custos não previstos. Conforme a 
disponibilidade de numerário aumenta, suas 
operações de movimentação de dinheiro ficam 
mais eficientes e previsíveis.
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Simplifique e Economize. Deixe os especialistas
gerenciarem seu abastecimento de dinheiro.

GERENCIADO
Com a sua rede de abastecimento de dinheiro
sendo cuidada por especialistas especializados,

 

você pode focar em atender os seus consumidores.
Um time de analistas especializados em numerário
impulsiona a qualidade e gerencia os processos
do seu negócio para atingir os níveis de serviços 
acordados. Os resultados são reportados a você de 

 

forma  transparente e discutidos em reuniões de 
governança regularmente. Com o Cash Related 
Services as logísticas de numerário são gerenciadas 
e você se beneficia dos resultados - enquanto 

 

utiliza o seu tempo para focar no consumidor. 

DieboldNixdorf.com.br
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Apesar do crescimento dos métodos de pagamento digitais, o dinheiro 
ainda está entre os canais mais importantes com o consumidor.  
Disponibilidade é um fundamental e o Cash Related Services garante
que a disponibilidade pode ser aprimorada sem aumentar os seus gastos.
Todos os detalhes e a logística do processo de otimização são gerenciados 
para que você não precise se preocupar. Isso economiza tempo e traz
eficiência para o seu negócio.

O Cash Related Services consiste nos seguintes elementos:

SERVIÇOS DE DADOS DE NUMERÁRIO
O Cash Related Services utiliza interfaces específicas para fornecer
dados importantes através da cadeia de abastecimento para obter
os melhores resultados para o seu negócio, facilitando as operações.
Os serviços técnicos sob medida melhoram a qualidade dos dados e
permitem uma melhor troca de informações com os fornecedores.  
Análises avançadas aplicadas aos dados de numerários trazem insights
para consultorias orientadas por dados e tomadas de decisão
para aprimorar a performance do canal.

PREVISÃO DE NUMERÁRIO E OTIMIZAÇÃO
Analistas de numerário utilizam dados diariamente para identificar 
o melhor cronograma de pedidos para você, mantendo seus custos totais
de numerário baixos e garantindo disponibilidade. O ecossistema do
dinheiro é otimizado de forma holística, considerando as restrições de
cada negócio e parâmetros de custos para todos os tipos de caixas
automáticos. Processos de boas práticas, automação aprimorada e 
resultados confiáveis permitem que você foque nas outras atividades 
dos negócios.

CIT PERFORMANCE MANAGEMENT* 
O planejamento de numerário própriamente dito é apenas metade
do trana;jp. É igualmente importante que todos os serviços sejam
feitos adequadamente. CIT Performance Management complementa

 

a previsão de numerário e otimização e ajuda a garantir que os 

 

pedidos sejam feitos corretamente e no momento certo. Os 

 

especialistas gerenciam a interação diária com seus parceiros de
transporte de valores, seu tempo e esforço.

SERVIÇOS DE MANUSEIO DE NUMERÁRIO*
Esse serviço completo permite que você terceirize completamente
o gerenciamento de logística de numerário, abrangendo desde a 
previsão até a realização dos serviços de numerários através de 
parceiros de transporte de valores. O serviço inclui atividades como

 

armazenamento, embalagem de comissionamento, contagem 
de devoluções e transporte seguro de numerário.

CASH OFFICE SUPPORT* 
Serviços opcionais que permitem que você descarregue recursos

 

adicionais para processos empresariais e ajudam na terceirização

 

e aumentam a automação de atividades como equilíbrio de caixa

 

e gerenciamento de pedidos. 

*  Este serviço está disponível em alguns mercados e está sujeito a regulações

 

e restrições específicas de cada país, assim como avaliação de riscos da
Diebold Nixdorf. Por favor, contate seu representante de vendas para mais detalhes.

POR QUE DN ALLCONNECT SERVICES? 
Diebold Nixdorf AllConnect ServicesSM

SM

oferece serviços líderes da indústria,

 

que fornecem soluções personalizadas e fim-a-fim, com uma visão centrada

 

no usuário. Ajudamos bancos, corretoras de crédito e varejistas a
acelerarem suas performances em escala global. Utilizando os nossos
melhores e mais treinados profissionais de serviços, entregamos 
transações ultra seguras e serviços com mais de 99% de funcionamento.

 

De operações de manutenção a soluções de negócio e a insights focados
em dados, apenas DN AllConnect Services    entrega a expertise e inovação
que fazem os negócios prosperarem, identificando as eficiências de hoje
e as oportunidades de amanhã.

Para saber mais, visite DieboldNixdorf.com.br
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