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Novo pacote de software impulsiona a inovação do ciclo do 

dinheiro 

ZEN Suite permite aos varejistas, bancos e empresas de transporte de valores (ETV) 

conectarem todos os seus dispositivos de tratamento de dinheiro através de uma única 

plataforma. 

A Gunnebo Cash Management lançou uma nova suite de software modular que se liga a 

qualquer dispositivo de gestão de numerário, fornecedor de serviços de dinheiro ou sistema 

de terceiros. ZEN Suite é composto por uma série de módulos suficientemente flexíveis para 

que os clientes possam construir a solução de que necessitam. 

As características incluem: 

 Relatórios e análises de dados com monitoramento em tempo real dos níveis de 

numerário 

 Monitoramento remoto para manutenção preditiva, gestão remota de usuários e 

atualizações 

 Hiperconectividade e compartilhamento de dados autorizada com sistemas de 

terceiros 

 Reconciliação de caixa de ponta a ponta, crédito em tempo real e contagem central 

de caixa 

 Compatibilidade com toda a gama Gunnebo de cofres de depósito, reciclagem e ciclo 

fechado de numerário, bem como opção de conexão a sistemas de terceiros a 

pedido do cliente 

 Otimização dos processos de tratamento de dinheiro e automação de rotinas, com 

acesso através de smartphones 

"O pacote de software ZEN Suite permite aos varejistas, bancos e empresas de transporte 

de valores otimizarem o ecossistema do dinheiro de forma inédita", diz Christian Weisser, 

SVP Gunnebo Cash Management. "Dá um significado totalmente novo à 'gestão inteligente 

de dinheiro'". 

 

Mais informações 

Por favor, visite www.gunnebocashmanagement.com/zen-cash-management-software-suite 

para mais informações, incluindo vídeos. 

Se tiver mais perguntas sobre ZEN Suite ou quiser marcar uma entrevista, por favor, entre 

em contato: 

Deirdre Doyle, VP de Marketing e Comunicação, Gunnebo Cash Management 

Deirdre.Doyle@Gunnebo.com 

Tel: +34 607 240 130 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/deirdre-doyle/ 
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Sobre a Gunnebo Cash Management 

A Gunnebo Cash Management fornece soluções, software e serviços de tratamento automático de 

dinheiro, incluindo ciclo fechado de numerário, reciclagem de dinheiro e depósito. As suas soluções 

reduzem o custo do manuseamento de notas e moedas em todo o ecossistema de dinheiro e criam 

um ciclo de numerário mais seguro e mais eficiente. 

www.gunnebocashmanagement.com  

The Gunnebo Group operates worldwide, providing innovative products, software and services to 

control the flow of people, valuables and cash. Gunnebo offers entrance control, safe storage, cash 

management and integrated security solutions to customers primarily within retail, mass transit, public 

& commercial buildings, industrial & high-risk sites and banking. Gunnebo Group today employs 

around 4000 people worldwide serving customers in multiple markets. In 2020, net sales amounted to 

about 4,500 MSEK 

www.gunnebogroup.com 
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