
Час
має значення
Автоматизація процесів 
обробки готівки у відділенні



Час. Як тільки він спливе, його не 
можна повернути. Ви можете витратити 
час, але ви не зможете його створити. 
Використовувати час розумно – завжди 
важливо, як у бізнесі так і у звичайному 
житті.    

Хоча ми не в змозі зупинити час, але ми 
можемо його зберегти. Збережений час – це 
час, який можна провести з людьми, які вам 
дорогі, роблячі справи, які мають значення. 

Роблячі процеси більш ефективними та 
скорочуючи час на проведення транзакцій, 
ви можете надати час персоналу 
зосередитись на ваших клієнтах. А клієнти 
не люблять витрачати час на очікування у 
чергах біля кас. 

Кожна хвилина на рахунку – для банку, для 
персоналу та клієнтів. Давайте цінувати час.37% 

усіх транзакцій на 
касах відбуваються 
з готівкою

(Kronos, 2019)



«Наші відділення одразу відчули результати 
після встановлення обладнання Glory. 
Співпраця з Glory змінила нашу роботу та 
удосконалила наш досвід.»
Heather Nally  
Віце Президент з продажу та сервісу, Purdue Credit Union

Розумне використання    

 Часу 



Касири знаходяться під тиском, оскільки 
повинні максимально ефективно та 
якісно обслуговувати клієнтів, щоб 
рейтинг вашого банку був вищий за 
конкурентів.  

Перерахунок та перевірка справжності 
готівки потребує зосередження, що 
скорочує час, який може бути приділено 
клієнту. Чи бажаєте ви, щоб ваші касири 
сиділи з опущеною головою, займаючись 
підрахунком, або щоб вони більше часу 
витрачали на спілкування з клієнтом, 
збільшуючи їх задоволеність? 

В результаті автоматизації обробки готівки 
на місцях касирів за допомогою TCR від 
Glory, економія часу кожного касира у 
відділенні складає до 78 хвилин на день. 

Процес відкриття 
та закриття 
операційного дня 
скорочується на 

 30хвилин 
для кожного касира

(Досвід інсталяцій Glory)



«Фокус обробки готівки  
змістився з підрахунку  
готівки на клієнта.»
Tammy Goertz  
Старший Віце Президент з роботи у відділеннях,  
First National Bank of Bastrop

Проводьте  

 Час 
з людьми, які вам   

не байдужі



Час, проведений у бек-офісі – це час 
вдалині від клієнта. Клієнт – це джерело 
доходу для кожної фінансової установи.    

Обладнання для обробки готівки від Glory 
може значно знизити час, необхідний 
для перерахунку готівки у бек-офісі. 
Сортувальники банкнот, лічильники та 
пакувальники монет – наше обладнання 
дозволяє персоналу приділяти найбільше 
часу тим людям, котрі важливі для вас – 
вашим клієнтам. 

Час на закриття 
операційного дня 
скоротився на    

66% 
(Silver State Schools)



«З TCR від Glory ми спостерігали збільшення 
продажів на 8.7% (YoY*) та можемо продавати  
у середньому на 15 продуктів більше  
на місяць.»
Ben Hopper 
Віце Президент із стратегії та трансформації, First Horizon

Більше    

 Часу 
для розкриття 

можливостей



Співробітники відділення мають 
встановлені керівництвом цілі.  
Частіше за все серед них є продаж 
нових послуг.     

Автоматизація процесу обробки готівки 
у відділенні надає можливість персоналу 
сфокусуватися на клієнті та спілкуванню 
з ним. Касири мають можливість краще 
взаємодіяти з клієнтом та пропонувати 
найбільш доцільні для нього послуги. 

Багато клієнтів Glory відзначають 
збільшення продуктивності персоналу на 
більш ніж 10% після встановлення TCR.

Покращення процесів 
обробки готівки призвело до 
підвищення продуктивності 

праці більше ніж на  

 10%
(Bankia)



«TCR від Glory – це навіть більше, ніж ми 
очікували. Це вдосконалення досвіду наших 
клієнтів та персоналу.»
Raichelle L. Kallery 
СВП, Старший Директор з рітейл банкінгу, The Savings Bank

     

 Час 
ваших клієнтів

цінний



Нікому не подобається стояти у черзі. 
COVID-19 змусив всіх усвідомити 
важливість фізичного дистанціювання 
та часу, проведеного безпосередньо 
близько від інших людей.     

Внесення та зняття готівки – це зовсім не 
те, чим бажають займатися ваші клієнти. 
Це те, що вони повинні зробити. Вони 
обмежені часом і бажають повернутися до 
свого звичного дня.

Обладнання Glory дозволило скоротити 
час очікування біля каси на 25-40%. 
Зберігаючи час клієнта, ви збільшуєте 
його задоволення обслуговуванням. 
Позитивний досвід переходить до міцних 
взаємовідносин та створює більш 
прибуткових клієнтів. 

Час очікування у 
черзі скоротився 
на   

 30%
(Banco Sabadell)



Зараз саме     

 Час  
для автоматизації 
ваших процесів

обробки готівки



Не має значення на якому етапі 
автоматизації обробки готівки ви 
знаходитесь – на самому початку, 
працюєте на застарілому або 
обладнанні нового покоління  
– зараз саме час рухатися вперед,  
до новітніх технологій.     

Поверніть час вашому персоналу та 
клієнтам. Забезпечте кращу роботу 
вашого відділення та збільшіть 
прибутковість вашої філіальної мережі. 

Час поговорити з Glory. 

Кожна хвилина 
має значення  
для персоналу  
та ваших клієнтів.

Давайте  
цінувати час.

www.ibs.kiev.ua

info@ibs.kiev.ua

+38 044 495 00 76 


