APTRA™ PASSPORT
DA NCR
Um núcleo empresarial para captura remota de depósitos

Uma maneira melhor para os seus
clientes depositarem cheques
Bancos e instituições financeiras continuam a
enfrentar os desafios de administrar regulamentações
e supervisões novas e em desenvolvimento para
obter maiores transparência e controle à medida
que a economia se recupera e a confiança por parte
dos consumidores aumenta. Há diversas variáveis
que afetam a lucratividade, como margens baixas
e mudanças nos comportamentos e nas exigências
dos clientes. Para abordar esses desafios, os bancos
precisam observar continuamente seus respectivos
modelos de negócios e descobrir como lidar com as
atividades dos caixas, a eficiência operacional e das
agências com êxito. Tudo isso enquanto também
gerenciam novas tecnologias e lançam novos
produtos e serviços para impulsionar o crescimento
ao mesmo tempo que equilibram os riscos.

Na agência

Nos caixas eletrônicos

Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport

On-line de casa

Nessas situações, o APTRA Passport da NCR pode
ajudar a transformar o seu banco e o relacionamento
com os clientes. Como um núcleo empresarial para
a captura remota de depósitos (Remote Deposit
Capture, RDC), o APTRA Passport oferece uma
plataforma comum e reutilizável, projetada para
suportar uma estratégia multicanais. Esse produto
oferece aos clientes diversas alternativas para
depositar cheques com rapidez e facilidade – na
agência, nos caixas eletrônicos, on-line de casa,
na empresa e empequenos negócios e em
dispositivos móveis.

Na empresa

Através de dispositivos móveis
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Uma nova trajetória para os cheques
Uma nova trajetória para os cheques. Ofereça aos clientes a capacidade de escolher quando e onde
desejam efetuar transações com a sua instituição usando os canais e a tecnologia que eles preferirem.
O APTRA Passport permite que os clientes enviem depósitos de cheques com saldo diretamente para
o seu respectivo centro de processamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ao integrar vários pontos de depósito em um núcleo empresarial, o APTRA Passport:

•

Automatiza o processo de transação de
cheques, excluindo completamente a
impressão e resultando em ampla economia

•

Compartilha serviços entre os canais de
depósito, o que reduz riscos e fraudes

•

Escalona com facilidade para gerenciar o
aumento ou a mudança no volume de cheques
entre os canais de varejo, negócios ou clientes
do banco.

Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Aborde todos os desafios essenciais
do negócio com uma única solução
Possuímos vasta experiência em processamento de funções de apoio e recursos que podem ser usados para
elaborar e fornecer uma solução de processamento de dados de ponta a ponta fácil de usar que ajuda a:
Reduzir os custos
Maximizando eficiências
operacionais para economizar
custos de processamento, como
mão de obra, papel e serviço
de mensageiro e reduz perdas
com fraude e riscos antes que
os depósitos cheguem às suas
funções de apoio.

Aprimorar o
atendimento ao cliente
Oferecendo serviços de captura
remota de depósitos 24 horas
por dia a partir de diversos
locais, e executando depósitos de
cheques mais rápidos e fáceis por
meio de uma interface intuitiva
e simplificada.
Com acesso mais antecipado
aos fundos, em conjunto com a
garantia de relatórios detalhados
dos depósitos e capacidades
personalizadas de pesquisa
e auditoria.

Aumentar a receita

Minimize riscos e fraudes

Expandindo seu mercado e
atendendo novos clientes em
praticamente qualquer local,
bem como ampliando suas
ofertas de produtos para atrair
novos clientes e reter os atuais.

Proporcionando a entrega segura
e de confiança das transações a
serem processadas pelo banco.
Isso inclui capacidades como
filtragem de depósitos e detecção
de duplicadas entre canais que
são elaboradas exclusivamente
para as preferências de depósito
dos segmentos dos seus clientes.
Ao automatizar os depósitos,
é possível agilizar os ciclos
de compensação, o que,
consequentemente, significa
que é possível conseguir
identificar depósitos de alto
risco com mais antecedência
ao mesmo tempo otimizar a
eficiência dos funcionários.

O produto também ajuda
o diretor financeiro a abordar
como estratégias em multicanais
podem ser incorporadas
às operações.

O núcleo de RDC do APTRA Passport permite implementar com facilidade novas opções remotas de depósitos
para seus clientes com base nas respectivas necessidades e preferências, proporcionando a você a capacidade
de investir taticamente projeto por projeto ao mesmo tempo que cria uma estratégia empresarial.
Dependendo de como o APTRA Passport é configurado, é possível oferecer aos clientes acesso a qualquer
combinação de canais de RDC que seja adequada ao seu plano de lançamento de produtos no mercado.
Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Soluções APTRA Passport
para clientes de varejo
Os clientes de varejo querem a conveniência para fazer depósitos sempre que desejarem e onde
estiverem. Os clientes entendem o autoatendimento como parte da vida agitada que têm, enquanto
esperam encontrar processos fáceis de seguir e acesso mais rápido ao seu dinheiro. Os consumidores
possuem distintos níveis de experiência para lidar com a tecnologia, portanto, é imprescindível oferecer
canais de depósito que sejam fáceis de seguir. O APTRA Passport oferece aos clientes de bancos do
varejo todas essas capacidades. Além disso, o risco do seu banco com relação ao depósito dos clientes
é minimizado com os recursos personalizados de detecção de cópias entre canais e limites de depósitos
baseados no usuário.

APTRA Passport para dispositivos móveis

Captura imagens automaticamente para depósitos, onde quer que
você esteja
Ao utilizar um aplicativo bancário móvel com RDC em um
smartphone certificado, o APTRA Passport da NCR para
dispositivos móveis permite aos consumidores depositar cheques
com segurança, usando a câmera do smartphone como scanner.
dispositivos móveis permite aos consumidores depositar cheques
com segurança, usando a câmera do smartphone como scanner.
Adotamos a tecnologia MiSnap da Mitek, que oferece feedback
imediato ao usuário quando o recurso decide quando a imagem
ideal do cheque está disponível, e a captura automaticamente, sem
que seja necessário clicar em nenhum botão. Esse procedimento
aumenta as taxas de aceitação de cheques, tornando a experiência
do cliente de depositar um cheque melhor que nunca.
Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Soluções APTRA Passport
para clientes de varejo
APTRA Passport para consumidor

Oferece ao cliente a conveniência de fazer depósitos de casa
O APTRA Passport da NCR para consumidor dá aos clientes a maior
flexibilidade e conveniência através da oferta de processamento
seguro de cheques via sistema bancário on-line e de seu próprio
computador e scanner em casa. Os depósitos de cheques podem
ser enviados de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com
tranquilidade, pois os clientes recebem uma confirmação on-line
que garante o envio do respectivo cheque.

APTRA Passport para desconto de cheques

Oferece transações rápidas para quem não trabalha
com bancos ou tem pouca interação com bancos
Alguns clientes que não mantêm o dinheiro em uma conta bancária ou
que não mantêm um sólido relacionamento com bancos desejam receber
o dinheiro diretamente dos cheques que possuem. Independentemente
de desejarem receber o dinheiro ou que ele seja carregado em um cartão
recarregável para fins gerais (General Purpose Reloadable, GPR), o APTRA
Passport para desconto de cheques proporciona aos bancos a capacidade
de oferecer esse recurso em tempo real. Isso ajuda os bancos a ampliar
sua capacidade de depósitos usando as agências, caixas eletrônicos ou
canais para depósito móveis com a finalidade de atrair consumidores
e pequenos negócios que buscam alternativas convenientes para
descontar cheques.
Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Soluções APTRA Passport para
clientes de negócios no varejo
Seus clientes comerciais precisam de eficiência. Esses clientes estão sempre procurando maneiras de melhor
gerenciar o tempo e o fluxo de caixa, aprimorar a produtividade dos funcionários, consolidar depósitos e cumprir
exigências regulatórias referentes ao depósito de cheques. O APTRA Passport oferece aos seus clientes comerciais
todos esses recursos com visualização e geração de relatórios em tempo real entre os canais, o que permite que eles
saibam o status de cada depósito de cheque. Esse recurso oferece meios de auditoria e permite oferecer crédito
com mais agilidade às contas comerciais deles e, consequentemente, melhora o fluxo de caixa. Além disso, o APTRA
Passport minimiza o risco para os depósitos com filtragem de depósito baseado em conta entre diversas contas.

APTRA Passport para transações
comerciais e pequenos negócios

Depósitos feitos com facilidade e segurança
independentemente da localização do negócio
O APTRA Passport da NCR para transações comerciais
permite que seus clientes comerciais, corporativos e
de pequenos negócios façam depósitos de cheques
com facilidade e segurança a partir de qualquer
local de negócios. Os clientes podem gerenciar
centralmente seus depósitos mantendo controle e
foco no negócio.O APTRA Passport para transações
comerciais incentiva os clientes a manter um único
relacionamento bancário consolidando as contas com
a sua instituição. É possível expandir o mercado além
dos limites geográficos para atrair novos clientes,
depósitos e renda oriunda de taxas.
Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Soluções APTRA Passport para
clientes de negócios no varejo
APTRA Passport para
transações comerciais móveis

Depósitos comerciais abrangentes...a
qualquer momento, em qualquer lugar
Os clientes comerciais que não usam serviços
bancários móveis, mas que estão em trânsito
com o negócio, precisam de uma maneira para
gerenciar múltiplos depósitos de cheques. O APTRA
Passport para transações comerciais móveis atende
às necessidades do seu cliente, permitindo que
eles usem o smartphone para efetuar um único
depósito de cheque, ou de vários, e proporcionando
a eles o recurso de localizar, focar e capturar
automaticamente um cheque usando a tecnologia
MiSnap™ da Mitek. Os clientes comerciais podem
gerenciar os depósitos centralmente, com plena
visibilidade dos depósitos à medida que forem
sendo efetuados. Isso significa que você pode
oferecer um serviço alternativo novo e mais ágil
aos seus clientes de lockbox.

Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport

8

Soluções APTRA Passport
para clientes de banco
Clientes de banco são seus funcionários que podem precisar gerenciar diversas transações com clientes da agência,
juntamente com outras tarefas bancárias ao longo do dia. O depósito de cheques é uma tarefa que consome tempo,
oferece pouca margem e deixa os caixas mais concentrados no depósito do que no cliente. A maioria dos clientes
financeiros está em busca de um atendimento mais personalizado para suprir outras necessidades bancárias na
agência. O APTRA Passport reduz o tempo necessário para que os funcionários da agência efetuem o depósito
dos cheques, ao automatizar o processo usando scanners de cheques e software de geração de imagens no caixa e
nas funções de apoio. Isso reduz a movimentação dos mensageiros para retirar os cheques impressos da sua rede
de caixas eletrônicos. Com o depósito de cheques sendo retirados das agências, seus funcionários tornam-se mais
produtivos, concentrando-se no cliente e em aumentar a renda.

APTRA Passport para caixas eletrônicos

A forma mais ágil de melhorar o processo de depósitos
O APTRA Passport da NCR para caixas eletrônicos permite
que você capture depósitos de cheques nos caixas
eletrônicos, fazendo dos envelopes uma coisa do passado.
A imagem do cheque e os dados correlatos são enviados
eletronicamente para suas funções de apoio, prontos
para o processo imediato e a análise dos riscos minutos
depois da transação. É possível reduzir idas onerosas aos
caixas eletrônicos para buscar cheques e garantir aos seus
clientes que o depósito que eles fizeram está concluído,
com recibos detalhados que incluem a imagem dos
respectivos cheques.

Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Soluções APTRA Passport
para clientes de banco
APTRA Passport para
funções de apoio da agência

Deixe os funcionários do banco se
concentrarem nos clientes, e não no processo
O APTRA Passport da NCR para funções de apoio da agência oferece a
flexibilidade para os caixas concluírem o processamento dos depósitos de
cheques nas funções de apoio a qualquer momento durante o horário
de expediente do banco. Isso simplifica as transações e permite que os
caixas prestem um serviço mais rápido e melhor – centrado no cliente,
e não no processo. O APTRA Passport para agências é ideal para
depósitos de maior valor, oferecendo um processo de depósito
complementar juntamente com informações do depósito como parte
de uma solução de automação da agência.

APTRA Passport para caixas das agências

Não substitua, integre
O APTRA Passport para caixas das agências da NCR é uma alternativa
para os bancos que estão procurando simplificar os depósitos no balcão
do caixa. Com menos tempo gasto para fazer depósitos que incluam
cheques e não sendo necessário clicar em muitos botões, o caixa
consegue se concentrar nas vendas de maior valor e no atendimento
prestado ao cliente. Essa medida proporciona flexibilidade de
implementação e opções de integração, que vão das simples até as
complexas, nos sistemas de caixas próprios ou altamente personalizados.
Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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Visão geral do APTRA Passport
Clientes do varejo
As soluções APTRA Passport da NCR para consumidores,
caixas eletrônicos e desconto de cheques foram
elaboradas pensando no cliente do varejo. Estes clientes
possuem um método rápido, conveniente e fácil de
depositar cheques – apenas quando se lembram ou
quando precisam descontar o cheque rapidamente.

Clientes comerciais
As soluções APTRA Passport da NCR para transações
comerciais, pequenos negócios e transações comerciais
móveis foram elaboradas pensando nos clientes comerciais.
Esses clientes precisam depositar diversos cheques e
cheques de alto valor, frequentemente, diversas vezes por
dia.Essa tarefa é simplesmente o resultado de se estar no
comércio, porém, geralmente se torna mais difícil devido às
filas dos caixas longas, demoradas e onerosas.

Clientes bancários
Os clientes também fazem parta da infraestrutura
do banco. As soluções do APTRA Passport para caixas
eletrônicos, funções de apoio das agências e caixas das
agências foram elaboradas pensando nos funcionários da
agência. Os funcionários das agências precisam gerenciar
múltiplos depósitos de cheques de clientes, além de
outras tarefas bancárias, várias vezes na agência ou
diariamente nos caixas eletrônicos.

Everyday made easier™ with NCR APTRA Passport
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POR QUE A NCR?
A NCR Corporation (NYSE: NCR) é lídermundial em tecnologia de transação de consumo,
transformando as 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.

NCR Corporation | 3097 Satellite Boulevard . Duluth, Georgia 30096 . USA
A NCR melhora seus produtos continualmente na medida em que novas tecnologias e components se tornam disponíveis. A NCR, portanto, se
reserva ao direito de mudar especificações sem aviso prévio. Todas as funções e operações aqui descritas podem não ser comercializadas pela
NCR em todas as partes do mundo. Consulte um representante da NCR ou o escritório da NCR para as informações mais atuais. NCR APTRA é
uma marca registrada da NCR Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as marcas e nomes de produtos que aparecem nesse
documento são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas dos seus respectivos titulares.
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