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Oprogramowanie
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Założenia

Kompleksowe spojrzenie



Optymalizacja procesu w sortowni: Założenia

❑ Zdefiniowanie standardów

▪ Opakowania (kontenery) warunek wstępny

▪ Proces (zadania) do automatyzacji

▪ Dane (oprogramowanie)

❑ Śledzenie opakowań wewnątrz sortowni np GS1

❑ Koncentracja na pełnym wykorzystaniu urządzeń

▪ Sortery/Liczarki powinny pracować bez żadnych przerw

▪ Ponad 80% banknotów powinno być liczone tylko jeden raz

▪ Połączyć liczenie i sortowania w jeden proces

❑ Minimalizacja manualnej pracy

❑ Uprościć operacje, zbudować transparentny proces
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Jak zwiększyć wydajność?

Procesy dodające wartość

“Klient gotowy jest za nie zapłacić”

Przykłady: liczenie, bilansowanie, sortowanie, ładowanie bankomatów, raportowanie …

Procesy nie dodające wartości

“Klient nie jest gotowy za nie zapłacić”

Przykłady: logistyka (wewnątrz sortowni), przestoje, dwukrotne liczenie, rozwiązywanie 

problemów, …
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Są dwie kategorie procesów:



Jak zwiększyć wydajność?

▪ Zwiększyć efektywność procesów dodających wartość

Przykłady: optymalizacja urządzeń, urządzenia z większą wydajnością, 

automatyzacja procesów (n.p. skarbiec, składanie zamówień), …

▪ Zminimalizować aktywności nie dodające wartości

Przykłady: optymalizacja przepływu opakowań (redukcja dystansu 

który musi pokonać pracownik), redukcja czasu oczekiwania, 

eliminacja zbędnych procesów, …
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Logistyka



Transport 

opakowań w 

sortowni i nie 

tylko

Logistyka
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Koperty bezpieczne

Banknoty w opaskach

Wiązki

Luźne banknoty

Banknote Processing at Brink’s RO



Transport 

kontenerów w 

sortowni

Logistyka
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Kontenery na 

różnych 

poziomach

Logistyka
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 Banknoty przygotowane do liczenia

Puste kontenery→

Odrzuty (rejects)→



Liczenie jednokrotne z użyciem kart separujących

Przygotowanie

 Liczenie

 Księgowanie

Raporty końcowe

(XML)



Oprogramowanie

Pakiet modułów CWC do 

pełnej obsługi logistyki 

gotówki



Portofolio 

rozwiązań G+D

Kompletne rozwiązanie dla 

branży obrotu gotówki
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Data 

Intelligence 

Hub

Zarządzanie 

ATM 

(bankomaty) i 

Oddziały

Zarządzanie

urządzeniami

w sieciach 

handlowych

Performance Dashboard

Sortownie

gotówki
Transport
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Compass

VMS

Prognozy dla

skarbca i dla 

sieci

Modułowy i parametryzowalny pakiet

oprogramowania do zarządzania

obiegiem gotówki dla banków

centralnych, banków komercyjnych,

firm CIT, organizacji pocztowych,

oparty na najlepszych światowych

praktykach. Poprawa wydajności oraz

bezpieczeństwa przy zapewnieniu

transparentności procesów i

obniżeniu kosztów.

Robotyka



CIT i Organizacje 

pocztowe
CWC Cash Center

CWC Transport

Compass VMS Starter Edition

CWC Network Forecasting

CWC Bank Cash 

CWC Retail

MMS

Performance Dashboard

RAS; Protect, Eco Remote

Network Forecasting

Data Intelligence

Dedykowany moduły dla Klientów
Banki komercyjne
CWC Bank Cash

CWC Call & Incident 

CWC Retail

CWC Cash Center

CWC Network Forecasting

MMS

RAS; Protect, Eco Remote

Branch Express (USA)

Banki Centralne
Compass VMS

Compass VMS Starter 

Edition

Compass ICO

Data Intelligence

MMS

Performance Dashboard

RAS; Protect, Eco Remote

CWC Network Forecasting

Producenci  

banknotów
Data Intelligence Hub

Kasyna
BPS Connect Casino

CashView

Sieci handlowe
CWC Retail



Kilkadziesiąt 

Klientów na całym 

świecie

Referencje
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Banki Centralne CiT i Poczta

Banki komercyjne Kasyna

Poczta 

brytyjska



G+D jest wiodącym dostawcą technologii cyfrowej waluty 

(CBDC) dla Banków Centralnych
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▪ G+D oferuje wiodące w branży rozwiązanie 

‘G+D Filia’ w zakresie cyfrowej waluty dla 

Banków Centralnych

▪ G+D jest obecnie zaangażowane w projekty 

CBDC na czterech kontynentach

▪ Ekosystem CBDC Filia umożliwia Bankom 

Centralnym jak również pozostałym 

uczestnikom rynku płatności, rozwój przez 

wdrażanie innowacji.

▪ Integracja CBDC z bankami komercyjnymi: 

Wspólna analiza roli banków komercyjnych i 

CIT w ekosystemie CBDC oraz integracja 

płatności CBDC z istniejącymi aplikacjami.

▪ Więcej informacji znajdziecie Państwo na 

stronie:www.gi-de.com/cbdc

http://www.gi-de.com/cbdc
https://www.coindesk.com/thailand-bank-central-digital-currencies-gieseckedevrient
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