
newsletter / 05Outubro 2018
www.planad.co.ao

Série  
UW-F F4 / F8 
da GLORY

UWH-1000 
da GLORY

IV Encontro 
de Tesouraria

Fazemos Acontecer



  •  Outubro 20182  •  BREVES /

Série UW-F F4 / F8 
da GLORY
Classificadoras de notas de alto desempenho

A série UW alcança níveis adequados 
e consistentes de autenticação e 
classificação de notas. Oferece o máximo 
de flexibilidade, com modularidade real, 
numa gama de 4 configurações, que 
atende praticamente todos os requisitos de 
processamento de notas existentes, e os 
que venham a ser criados.

UWH-1000 da GLORY
Classificadora de notas com função de 
cintagem

A UWH-1000 introduz melhorias significativas 
na gestão do dinheiro, uma vez que procede à 
classificação e cintagem das notas. 
A carga de trabalho é reduzida e o nível de 
precisão melhorado, devido ao confiável sistema 
de classificação de notas e detecção de notas 
suspeitas. 

Adequado para:
·  Operações de grande volume em tesourarias 
centrais;

·  Locais com necessidade de cintagem 
automatizada de notas;

· Design compacto.

Adequado para:
· Operações de alto volume em 
tesourarias;
· Design compacto;
· Cumpre as normas dos bancos centrais 
para controlo de qualidade das notas.
Velocidade de contagem: 
1000 notas por minuto
Capacidade do alimentador: 
2000 notas
Dimensões:
UW-F4: 600mm × 455mm × 620mm
UW-F8: 890mm × 455mm × 620mm

Prémios SIRIUS 
2017

A PLANAD foi nomeada para a sétima 
edição dos Prémios SIRIUS, na categoria 
de “Empresa do Ano do Sector Não 
Financeiro”. 
Esta categoria distingue a qualidade e 
alcance das estratégias e dos projectos, 
e a qualidade, rigor e abrangência da 
informação publicada, por empresas do 
sector não financeiro angolano.



Outubro 2018  •  / BREVES  •   3 

USF- 200 
da GLORY
Classificadora de notas

A USF-200 é uma classificadora de notas compacta, eficiente e precisa, 
que trata grandes volumes de notas, sem dificuldades, melhorando 
de forma significativa os processos de gestão de numerário, 
o desempenho e a produtividade dos funcionários. Processa notas com 
uma velocidade impressionante, executando em simultâneo o reconhecimento 
de número de série e a classificação por qualidade, sem nenhuma perda 
na velocidade de processamento ou na eficiência da operação. 

Adequado para:
·  Classifica e recicla notas na própria agência,  

reduzindo os custos de inventário e de transporte;
· Processamento rápido;
· Design ergonómico;
· Tamanho compacto;
· Baixa emissão de ruídos.

IV Encontro de Tesouraria

A PLANAD participou no IV Encontro de 
Tesouraria, promovido pelo Banco Nacional 
de Angola, que decorreu no Huambo, nos 
dias 23 e 24 de Maio de 2018. 
Neste evento, foram abordados os temas 
da circulação monetária e dos meios de 
pagamentos existentes, o papel dos bancos 
comerciais na recirculação monetária, os 
níveis e práticas de contrafacção em Angola, 

tendo sido ainda apresentado o programa de 
educação financeira do BNA.
A PLANAD apresentou a nova gama de 
equipamentos de contagem e autenticação 
de notas e moedas da multinacional 
japonesa GLORY, tendo estado presentes os 
seus representantes. Foi ainda efectuado o 
lançamento da solução de depósitos de notas 
da ZARPH. 
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Com o tema “IN 
THE NOW: Engage 
-  Lead – Sell – Win”, 
na conferência da 
EMEA Partner 2018, da 
NCR, foram abordadas 
questões específicas 
do sector, as soluções 
da NCR e as novas 
tendências de marketing.
A NCR é um dos 
principais fabricantes 
mundiais de ATM’s. 

Conferência 
“EMEA Partner”  
da NCR, em 
Marbelha,  
de 9 a 11 de 
Maio de 2018
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Conferência “2018 Sales Kick-Off”  
da GLORY, em Valência, de 24 a 27  
de Abril de 2018

Este evento assinalou o 100º 
aniversário da GLORY, tendo 
reunido distribuidores e 
equipas da GLORY de mais de 
118 países da região EMEA. 
Foram apresentados novos 
desenvolvimentos de soluções 
e melhorias de produtos, 

Esta formação teve como principal 
objectivo o desenvolvimento de 
competências e conhecimentos 
práticos na área de SHST, permitindo 
a identificação dos principais perigos 
e riscos associados às actividades 
desenvolvidas na empresa e a 
aplicação das medidas de prevenção 
de acidentes de trabalho e de 
protecção dos colaboradores e de 
terceiros. 

Formação  
de Segurança, 
Higiene  
e Saúde  
no Trabalho

bem como estudos de casos 
reais relacionados com as 
melhores práticas. A GLORY é 
uma multinacional japonesa, 
parceira da PLANAD nas 
soluções de contagem  
e tratamento de notas 
e moedas. 

A PLANAD ganhou o Prémio “Official Banking Partner“ da 
Gemalto, numa cerimónia realizada no Dubai. A Gemalto, 
líder mundial em segurança digital, é parceira da PLANAD 
nas soluções de serviços bancários e pagamentos. 

Prémio “Official Banking Partner”  
da Gemalto
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A PLANAD implementou um sistema 
de monitorização, controlo e gestão, 
em tempo real e com informação 
georreferenciada de gestão, da sua frota 
automóvel.

Rua Assalto de Moncada, 
15, Luanda – Angola

ATM
+244 222 679 921 tel
+244 222 679 997 fax
atm.helpdesk@planad.co.ao

TPA (Terminais de Pagamento 
Automático)
+244 222 679 924 tel
tpa.helpdesk@planad.co.ao

SOFTWARE 
+244 222 679 927 tel
dss.helpdesk@planad.co.ao

SEDE 

FICHA TÉCNICA

CENTRO DE ASSISTÊNCIA
HELPDESK 

 VIANA PARK 
(Centro de Assistência Técnica e Logística)

Colaboraram nesta edição: 
Adelino Júnior, Catarina Silva Gomes,  
Fátima Marques, Isabel Rocha e Pedro Marques.

Estrada de Calumbo 
Viana Park
Armazéns 5Q4, 6Q4, 7Q4
Município de Viana
Luanda

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Geral 
+244 222 679 925 tel

Helpdesk 
MULTIFUNCIONAIS,  
HARDWARE, CONTADORAS 
+244 222 679 926 tel 
+244 993 198 557 / 8 / 9 tlm 
+244 936 759 812 tlm
dlab.helpdesk@planad.co.ao

LOGÍSTICA
+244 222 679 919 / 920 tel

FROTA 
 AUTOMÓVEL 

A PLANAD renovou a sua frota 
automóvel e conta actualmente 

com 

107
 VIATURAS 

31 

MOTAS

Desta forma, garante uma 
maior qualidade da operação 

de assistência técnica por todo 
o território angolano.

Esta formação, ministrada a 128 
colaboradores, visa modificar o 
comportamento de condução dos 
nossos colaboradores, sendo abordados 
os princípios da condução defensiva e 

Formação contínua de “Condução 
Defensiva – Veículos Ligeiros”

as diferentes causas dos acidentes, 
bem como a medição dos riscos e a 
identificação dos perigos na estrada, 
por forma a evitar acidentes.

Benefícios:
·  Relatórios e indicadores de gestão;
·  Informações em tempo real;  
· Maior controlo dos custos;
·  Maior responsabilização dos condutores;
·  Maior segurança, activa e passiva, da frota;
·  Produtividade (duração das rotas diárias, 
locais visitados, tempos de permanência).

Implementação 
do Sistema de 
Gestão de Frota



Para Instituições Bancárias que procuram oferecer um serviço  
distinto e de qualidade:
É uma solução de depósito de grande capacidade e alta velocidade,  
com tecnologias de ponta, tais como validação de notas e rastreio  
de número de série. Permite às Instituições Bancárias reduzir as filas 
nas agências, dando ao cliente a possibilidade de efectuar depósitos 
autonomamente, que são validados e creditados, em tempo real, 
numa conta pré-seleccionada pelo cliente. 

· 600 notas por minuto
· Capacidade do cofre - 35000 notas
· Escrow até 400 notas

Para empresas que valorizam a gestão  
e controlo do numerário em tempo real:
Áreas de negócio: retalho, transportes públicos,  
saúde, administração pública, hospitais,  
restaurantes, serviços financeiros,  
centros comerciais, universidades,  
hotéis, aeroportos, postos de combustível,  
estações de comboio.

Benefícios:
·  Maior automatização nas tarefas administrativas 

e de controlo, traduzindo-se numa redução 
global de custos.

·  Adapta-se às necessidades do cliente e é de fácil 
integração no sistema de gestão da empresa.

·  Detecta notas suspeitas e reduz, 
significativamente, o risco de roubo.

·  Valida 600 notas por minuto, com um sistema 
de gestão centralizado.

Solução de Depósito  
TD 412 da ZARPH
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