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Automatyzacja sortowni
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INTEGRACJA SYSTEMOWA

Efektywność pracy 
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BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo operacji

Śledzenie i monitoring, 

bezpieczeństwo transportu,

bezpieczeństwo połaczeń wew. 

i na zewnątrz sortowni

DIGITIALIZACJA

Interfejsy

IIoT, połączone urządzenia, 

CMS, Big Data i Aplikacje

▪ Wzrost wszystkich 

typów transakcji 

płatniczych

▪ Gotówka jedynym 

legalnym środkiem 

płatniczym

▪ Ekspansja banków 

komercyjnych na 

nowych rynkach

▪ Konsolidacja sieci 

sortowni

GLOBALNY WZROST



Aktualne trendy w branży obsługi gotówki

PRZEMYSŁOWA AUTOMATYZ.

Automatyzacja sortowni

wyposażonych w sortery, 

systemy logistyczne, roboty,

oprogramowanie

INTEGRACJA SYSTEMOWA

Efektywność pracy 

sortowni

Zintegrowane rozwiązania

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo operacji

Śledzenie i monitoring, 

bezpieczeństwo transportu,

bezpieczeństwo połaczeń wew. 

i na zewnątrz sortowni

DIGITIALIZACJA

Interfejsy

IIoT, połączone urządzenia, 

CMS, Big Data i Aplikacje

▪ Wzrost wszystkich 

typów transakcji 

płatniczych

▪ Gotówka jedynym 

legalnym środkiem 

płatniczym

▪ Ekspansja banków 

komercyjnych na 

nowych rynkach

▪ Konsolidacja sieci 

sortowni

GLOBALNY WZROST



Czy można porównać siatkówkę do 

sortowni gotówki…?
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Siatkówka to gra 

zespołowa …



Sortownia to nie teatr jednego aktora
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…oczekiwania są wysokie, 

walka to codzienna rutyna…
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…w czasie gry, nie wolno 

trzymać piłki…
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Im mniej kontaktów z gotówką, tym lepiej!
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…dotknij piłki maksymalnie 

trzy razy...



Trzy główne ruchy w sortowni

Przy-
goto-
wanie

Open seal bag and 
prepare banknotes 
for throughput 
optimized 
processing

Licze
nie + 
Sorto
wanie

Count + sort 
banknotes and 

utilize the system 
best possible

Księ-
gowa
nie

Take care of 
rejected banknotes 
away from the 
processing machine

Otwórz kopertę i 
przygotuj banknoty 
do przeliczenia

Liczenie + 
sortowanie 
banknotów. 

Wykorzystaj 
maksymalnie 

urządzenia

Dodaj odrzucone 
banknoty. Zaksięguj 
depozyt
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…aby wygrać turniej potrzebujesz szerokiej 

(skalowalnej) kadry…



Cztery wymagania skalowalnych rozwiązań

STANDARYZACJA AUTOMATYZACJA DIGITALIZACJA

PEŁNE PORTFOLIO

URZĄDZEŃ



Skalowalne oraz 

dostosowane do potrzeb

oprogramowanie



Przejrzystość i Kontrola

Usprawnienie procesów w sortowniach, w pełni 

przejrzystych, scentralizowanych i w czasie rzeczywistym

W czasie rzeczywistym informacja o sytuacji w podziale na 

lokalizacje, właściciela, jakości i nominałów

Wszystkie niezbędne informacje w sortowniach 

rejestrowane w systemach video zintegrowanych z 

systemem w sortowni

Każda aktywność w sortowni rejestrowana w elektronicznym 

dzienniku, łatwość audytu, każda niejasność może być 

zweryfikowana w czasie



Modularne oprogramowanie dla zarządzania procesem obsługi 

gotówki

Przygotowy-

wanie 

zamówień

Zarządzanie 

Umowami

Zarządzanie 

zamówieniami

Automaty-

zacja

Zarządzanie 

skarbcem
Optymalizacja 

zapasów

Zarządzanie 

punktami 

przyjęcia 

gotówki

Zarządzanie 

bankomatami

Zarządzanie

aktywami
Raportowanie

Dashboards

Forecasting

bankomatów

Zarządzanie 

zgłoszeniami i 

wydarzeniami

Księgowośc Fakturowanie

Planowanie 

tras

E-Portal

Data 

Intelligence
Interfejsy 

Video

Liczenie 

depozytów

Uzgodnienia

Zarządzanie 

trasami

Forecasting 

sieci
Inwentaryza-

cja sieci

Interfejsy 

do innych 

systemów

Forecasting

Skarbca



Skalowalnośc przez konfigurację

Proces w sortowni 

który widzimy

Elastycznośc 

oceanu

Uprawienia 

dostępu
Sortownie Banki

Skarbiec
Pokoje 

przeliczania

Inwentaryz

acja (typy)

Kategorie 

procesów
Konwojenci Klienci

Sortery Pojemniki
Stacje 

robocze

Bankomaty 

i Kasety

Bezpieczeń

stwo

Ustawienia 

systemowe

Konfiguracja

wyjściowa
Interfejsy

Rozszerzal-

ne atrybuty

Operacyjne procesy w sortowni

Raportowanie / Dashboard



…statystyki i analiza w czasie rzeczywistym to 

podstawa osiągnięcia sukcesu...



Performance Dashboard – Cyfrowy nadzór
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Dziękuję za uwagę

Andrzej Kawiński

andrzej.kawinski@gi-de.com


