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Nossa solução multicanal permite aos  
bancos implementar rapidamente 
serviços empresariais personalizados  
em canais fÍsicos e digitais.

NCR
CONNECTIONS

Um guia de soluções da NCR



Guia de Soluções – NCR Connections 2

Visão geral
A mudança de mentalidade

As exigências e os desafios que os bancos globais 
enfrentam continuam a crescer. As pressões sobre o 
aumento da receita, a redução de custos, a necessidade 
de maior resiliência e os obstáculos regulatórios e de 
conformidade são assuntos diários em muitas salas  
de reuniões de bancos. No entanto, a verdadeira 
mudança tem sido rumo a um “consumidor do  
século 21 com poder”.

Os clientes bancários atuais têm o conhecimento  
e a liberdade de escolherem o que consideram ser o 
melhor serviço para atender às suas necessidades. E os 
bancos estão ajustando rapidamente seus modelos de 
negócios para atender às necessidades em constante 
mudança do “consumidor com poder” e manter sua 
vantagem competitiva.

Os consumidores estão acostumados ao autosserviço, 
esperam experiências digitais incríveis, quando e onde 
quiserem, com o cumprimento imediato e perfeito em 
canais bancários físicos e digitais.

Os consumidores estão se envolvendo, realizando  
cada vez mais transações com seus bancos e criando  
seu próprio caminho na maneira como interagem com 
os bancos.

Os bancos que não são capazes de se adaptar ao 
ritmo acelerado da mudança se arriscam a perder sua 
participação no mercado.

“Os consumidores estão se 
envolvendo, realizando cada vez 
mais transações com seus bancos.”
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Visão geral

Encargos de um legado
Infraestrutura de TI

Ambientes legados estão colocando pesadas 

restrições sobre a capacidade dos bancos de  

oferecer serviços flexíveis e adaptados, com foco  

no consumidor. Normalmente, todas as exigências  

de mudança de aplicação são extremamente 

complexas, demoradas, caras, baseadas em processos 

de certificação lentos e relacionadas a uma 

metodologia de padronização.

Esta abordagem orientada de aplicação pode ser  

um processo longo e complexo, com um ciclo de vida 

de lançamento da aplicação do cliente (laboratório, 

piloto...) demorado, resultando em baixa velocidade 

até o mercado.

Esses atrasos reduzem a flexibilidade e a agilidade 

dos bancos em atender às necessidades em constante 

mudança do consumidor.
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Abordagem orientada ao consumidor

A arquitetura thin client substitui os grandes  
e demorados lançamentos técnicos tradicionais 
e permite o gerenciamento leve de serviços 
voltados ao consumidor, com a flexibilidade para 
iniciar, parar, atualizar ou ampliar o serviço ao 
consumidor com facilidade. Todo o conteúdo 
de apresentação e lógica agora é controlado 
centralmente a partir do servidor do Connections, 
de modo que as mudanças (mudanças de marca,  
novos serviços, mudanças de fluxo lógico etc.)  

agora podem ser implantadas em 
significativamente menos tempo, custo  
e complexidade.

O NCR Connections é baseado em tecnologias 
da web modernas e pode ser facilmente 
integrado em uma variedade de canais físicos 
e digitais (caixa eletrônico, quiosque, tablet, 
web etc.) para permitir uma oferta de serviços 
e experiência do usuário consistentes.

O que é o NCR Connections?
O NCR Connections é uma solução multicanal que possibilita a criação e implementação  
de serviços ao consumidor modernos, interativos e personalizados. 
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Abordagem orientada ao consumidor
Benefícios do NCR Connections
•  A experiência do usuário em canais físicos 

agora pode ser consistente com outros 
canais digitais (controle de gestos, conteúdo 
dinâmico etc.)

•  A experiência do consumidor pode ser 
altamente personalizada por meio da 
integração simples com serviços secundários 
(gestão do relacionamento com o cliente 
[Customer Relationship Management, CRM]  
e bancos de dados internos)

•  Escolhas tecnológicas complementares 
para canais digitais adjacentes significam 
reutilização máxima dos serviços, integrações 
e projetos existentes do cliente

•  Personalizar os serviços oferecidos com base  
em uma ampla variedade de segmentos 
(perfil do consumidor, localização, horário, 
tipo de terminal etc.)

•  Nossa arquitetura baseada em servidor 
permite o enriquecimento de serviços ao 
cliente sem quaisquer interrupções ou 
alterações ao software do cliente.

Comutação, processamento de 
transação e condução de terminal 
separados a partir de serviços de 
negócios oferecem:

• Redução de custos

• Velocidade para o mercado

•   Comutação reduzida para uma 
mercadoria padrão

•   A agilidade que o negócio 
necessita para atender às 
exigências de consumidores  
com poder
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Desenvolvimento

O NCR Connections utiliza ferramentas de 
desenvolvimento modernas que são simples, 
flexíveis e eficientes, permitindo aos bancos alterar 
com facilidade a experiência do consumidor sem 
alterar aplicações ou tocar no comutador.

Ferramentas de gráfico simples
Com as nossas ferramentas de construtor gráfico, 
você tem a capacidade de alterar a apresentação  
e as camadas lógicas de seus serviços em um  
aplicativo da web simples de usar.

Altere o logotipo, as cores e o layout em poucos 
cliques ou crie um novo espaço de anúncio dentro 
do nosso editor de apresentação. Essas mudanças 
podem estar disponíveis a qualquer segmento 
dentro do ambiente de produção do consumidor 
em minutos.
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Desenvolvimento

Ferramentas eficientes para equipes de desenvolvimento

Nosso ambiente de desenvolvimento 
ilimitado permite a criação de experiências  
e serviços inovadores para o usuário.

Nosso kit de ferramentas de desenvolvimento de 
software (Software Development Toolkit, SDK) permite 
a rápida produção de serviços ao consumidor ou novos 
componentes de desenvolvimento usando tecnologias 
da web modernas (HTML5, CSS3 e Angular JS).

Criar e testar serviços ao consumidor dentro da nossa 
ferramenta de simulação (Caesium) flexível e leve, que 
não exige nada mais do que um computador ou laptop 
e um navegador para começar.

Além das ferramentas para auxiliar a produtividade, 
fornecemos documentação de desenvolvimento e 
modelos de código de projetos abrangentes.
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Desenvolvimento

Desenvolver seus serviços de modo incrementado
As equipes de desenvolvimento podem aproveitar a rápida capacidade de mudança e implementação do 
Connections para aprimorar os serviços de modo incrementado, sem a necessidade de quaisquer alterações ao 
comutador ou visitas físicas aos terminais. Essa abordagem de custo e risco baixos permite aos nossos clientes 
reagir rapidamente a requisitos de negócios em constante mudança.

Personalização 
por meio da 
integração  
com a CRM

Integração fácil 
do conteúdo de 

marketing dinâmico

Interfaces 
do usuário 

semelhantes a  
um tablet em um 
caixa eletrônico

Combinação perfeita 
das transações 
de comutação 

convencionais com 
transações sobre 

outros canais digitais
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Integração

Integrar-se com serviços externos e internos 

O NCR Connections permite que as organizações se 
integrem facilmente com serviços externos e internos, 
por meio do recurso exclusivo de Serviços de negócios 
de integração de dados (Data Integration Business 
Services, DIBS).

O DIBS garante que os serviços de integração estejam  
dissociados da implementação do serviço ao consumidor, 
o que significa que podem ser iniciados, parados e 
alterados independentemente do estado do terminal.
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Integração

Arquitetura de conexões exclusiva
O comutador de caixa eletrônico convencional pode ser usado para transações em dinheiro, enquanto o  
NCR Connections pode ser usado para todos os outros serviços:
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Integração

O NCR Connections oferece uma ampla gama de serviços a 
uma variedade de canais além do caixa eletrônico.

Qualquer plataforma que possa hospedar 
um navegador pode ser atendida pelo 
Connections.

Exemplos de serviços disponíveis no 
Connections incluem:

• Pagamentos de contas
• Serviços de transferência 
•  Personalização e marketing  

direcionado
•  Serviços de recarga de créditos  

em telefone
•  Serviços para marcar hora para  

uma reunião 
• Retirada de dinheiro agendada
• Serviços de câmbio 
• Integração com a CRM
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Personalização

De orientado à aplicação a orientado aos serviços do consumidor 

O Connections permite aos usuários:

•  Controlar a oferta de serviço 
ao consumidor por meio de 
gerenciamento de campanha 

•  Definir segmentos de mercado com 
base em terminal ou consumidor

•  Monitorar a sincronização da 
publicação

• Medir o uso do serviço ao consumidor
• Gerenciar serviços de integração
• Executar funções administrativas
• Integração com a CRM
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•    Apoia a agilidade do negócio – implanta novos serviços 
ao consumidor em dias, não semanas 

•    Envolve – utiliza HTML5, CSS3 e Angular JS para criar 
experiências incríveis ao consumidor que são esperadas 
dos canais digitais 

•    Adapta – modifica dinamicamente a experiência do 
usuário para corresponder ao perfil do consumidor 
(idoso, deficiente, jovem...)

•    Desenvolve – apoia transformações de agências ao 
integrar serviços de maneira consistente por meio de 
todos os canais (autosserviço, serviço assistido, serviço 
completo)

•    Economiza custos – desenvolve software centralmente. 
Minimiza os ciclos de desenvolvimento e teste  
Reutiliza os serviços de multicanal

•    Verdadeiramente leve – ocupa pouco espaço no 
terminal e tem requisitos de largura de banda mínimos

•    Atualiza e atrai – atualiza terminais mais antigos e atrai 
novos consumidores com novos serviços

•     Repensa – migra a implantação do serviço ao 
consumidor nos canais físicos (caixas eletrônicos, 
quiosques etc.) do gerenciamento de lançamentos 
técnicos grandes e demorados para o gerenciamento 
leve de serviços voltados ao consumidor, com a 
flexibilidade para iniciar, parar, atualizar ou estender  
o serviço ao consumidor com facilidade

Resumo
Por que o Connections?

Entre em contato com a equipe de vendas do NCR Connections
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pOR que a NCR?
A NCR Corporation (NYSE: NCR) é a líder global em tecnologias de transações  

de consumo, transformando interações cotidianas com as empresas em experiências 

excepcionais. Com seus softwares, hardwares e portfólio de serviços, a NCR executa  

mais de 485 milhões de transações todos os dias dentre os setores de varejo, financeiro,  

de viagens, hospitalidade, telecomunicações, tecnologia e pequenas empresas.  

As soluções da NCR executam as transações diárias que tornam a vida mais fácil.

A NCR tem sede em Duluth, na Geórgia, possui aproximadamente 29.000 funcionários 

e realiza negócios em 180 países. NCR é uma marca registrada da NCR Corporation nos 

Estados Unidos e em outros países. 


