NCR Cash Management
By Performance

A maneira simples e sem riscos de minimizar seus custos de fornecimento de dinheiro.
• Acesse a tecnologia de gerenciamento de numerário da NCR por meio de um simples modelo SaaS
• Abordagem exclusiva de benefício compartilhado. Se você não vê a redução de custo, você não precisa pagar
Os custos de retenção e transporte de numerário são as despesas mais altas na operação de caixas eletrônicos, mas
a implementação de uma solução de gerenciamento de numerário para reduzir essa despesa às vezes pode parecer
muito complexa ou arriscada, mas não deveria. O pacote "Gerenciamento de numerário por desempenho" baseado
em SaaS da NCR remove a complexidade e as despesas gerais de TI ao ser mais rápido e fácil de implantar, garantindo
um resultado positivo com base nos limites de desempenho acordados. Assim, você pode focar no resultado,
enquanto a NCR cuida dos detalhes.
Sobre o NCR Cash Management (Opticash)
Tecnologia comprovada de otimização de numerário
Determina a retenção de dinheiro ideal e o cronograma
de entrega usando modelagem matemática altamente
desenvolvida e recomenda as melhores ações para você
otimizar custos.
Totalmente configurável para refletir suas regras e
ambiente de negócios, incluindo funções configuráveis de
alerta, relatórios e simulação.
Altamente escalável e capaz de gerenciar
várias configurações.
•
•
•
•

Caixas eletrônicos comuns
Depósito em caixas eletrônicos
Caixas eletrônicos multifuncionais
Recicladores

Compatível com o gerenciamento de dispositivos NCR Vision.

Para obter mais informações, visite ncr.com ou envie um e-mail para ncr.financial@ncr.com.

Sobre a oferta NCR Cash Management by Performance
Remova o risco e pague pelos resultados. Se você não atingir a redução de custos projetados, não cobraremos pelo
software, você pagará apenas as taxas de serviço
Etapa 1 – A captura e a análise de dados determinam o valor de economia desejada
Etapa 2 – Acordar o limite de desempenho com base na meta de redução de custo
Passo 3 – Configure o sistema e comece a reduzir seus custos
O desempenho é rastreado por trimestre e usado para determinar as taxas para o trimestre seguinte. A taxa de
“Gerenciamento de Numerário By Performance” é composta por dois componentes, as taxas de serviço (hospedagem
SaaS e Serviços Profissionais) e a taxa de software. Se o desempenho não atingir a meta acordada, você não paga a taxa
do software.

Taxas de serviço

Taxa do software de Cash Management da NCR
Taxa Total By Performance

Taxas de serviço
Taxa total se a meta não for atingida

Por que NCR?
A NCR Corporation (NYSE: NCR) é uma fornecedora
líder de software e serviços corporativos nos setores
financeiro, varejo, hotelaria, pequenas empresas e
telecomunicações e tecnologia indústrias. Executamos os
principais aspectos dos negócios de nossos clientes para
que eles possam se concentrar no que fazem de melhor.

A NCR está sediada em Atlanta, Geórgia, com 34.000
funcionários e faz negócios em 141 países. NCR é uma
marca registrada da NCR Corporation nos Estados Unidos
e outros países.

NCR continually improves products as new technologies and components become available. NCR, therefore, reserves the right to change
specifications without prior notice.
All features, functions and operations described herein may not be marketed by NCR in all parts of the world. Consult your NCR representative or
NCR office for the latest information.
All brand and product names appearing in this document are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective holders.
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