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EMPODERANDO A
CONECTIVIDADE DO ATM
RESUMO
A antecipação mundial da sociedade sem dinheiro pode sugerir uma idéia de que caixas eletrônicos ou caixas
eletrônicos são coisa do passado. No entanto, as estatísticas fornecidas pelo Banco Mundial indicam que o número
de caixas eletrônicos ativos em todo o mundo cresceu mais de 126% nos últimos cinco anos, considerando o
número de caixas eletrônicos por 100.000 adultos da população global.

DESAFIO
Atualmente, mais e mais pessoas têm acesso a serviços bancários e pagamentos eletrônicos em todo o mundo.
Os caixas eletrônicos estão sendo implantados em áreas novas e remotas; além disso, o equipamento legado está
sendo atualizado com caixas eletrônicos de última geração. Esses caixas eletrônicos geralmente são colocados
em shopping centers, postos de gasolina e lojas de conveniência. No entanto, nem todos os países ou locais têm
opções de acesso à Internet com fio suficientes e confiáveis, como DSL ou fibra. Considerando que a comunicação
VSAT ainda é muito cara, isso representa um desafio para a conectividade ATM ser segura, acessível e confiável.

SOLUÇÃO
Os integradores de tecnologia em todo o mundo já aprenderam lições valiosas sobre como confiar em uma única
conexão com fio para a implantação do ATM. Até alguns minutos de inatividade da conexão podem custar mais
do que adicionar uma camada adicional de conectividade. Atualmente, a maioria dos caixas eletrônicos está
usando roteadores celulares industriais com 4G como principal fonte de backup ou conectividade entre o caixa
eletrônico e o sistema central do banco. Esses roteadores devem ser altamente seguros, confiáveis e capazes de
estabelecer conexões VPN com funcionalidade avançada de firewall, além de oferecer suporte a vários protocolos
de gerenciamento remoto.
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BENEFÍCIOS
• Rápido e fácil de implantar - o Teltonika RUTX09 pode ser configurado em minutos e a configuração pode ser
multiplicada em toda a frota de roteadores usando o RMS (Teltonika Remote Management System).
• O failover entre WAN com fio e conexões de celular e a funcionalidade de failover de SIM duplo permite uma
resiliência de link muito melhor e continuidade de serviço, mesmo em um evento em que o serviço do operador
principal fica inoperante.
• O sistema de alerta avançado pode notificar os operadores do sistema caso a WAN com fio falhe e o LTE seja
ativado via SMS, E-mail ou outros métodos suportados pelo RMS.
• Ao usar o RUTX09 com o sistema RMS, os operadores podem acessar ao sistema interno do ATM para diagnosticar
e depurar problemas remotamente.
• Com uma ampla faixa de fontes de alimentação de 9 a 50 VCC e funcionalidade GNSS, você pode alimentar o
RUTX09 usando um no-break e monitorar a localização de todo o caixa eletrônico com alertas programáveis para
segurança física do sistema.

POR QUE TELTONIKA?
Segurança, confiabilidade e facilidade de uso são as principais áreas de foco do desenvolvimento de produtos
da Teltonika Networking. O RUTX09 possui 2 slots SIM para diferentes conectividades do operador, adicionando
uma camada extra de confiabilidade da conexão. O recurso de failover automático pode ser configurado para
mudar imediatamente para outro operador, caso o sinal seja perdido. O RUTX09 pode ser usado em tarefas de
conectividade ATM como fonte primária de conectividade e como backup, quando a WAN com fio é selecionada
como método principal de conectividade. Além disso, o RUTX09 possui recursos substanciais de segurança e
controle remoto, como 7 serviços VPN diferentes, Firewall, TR-069, SNMP e outros, para garantir que sua conexão
seja segura e possa ser controlada remotamente. Finalmente, você pode gerenciar toda a frota de roteadores
Teltonika com o Remote Management System (RMS), que permite controle total e conexão remota desde qualquer
lugar do mundo!
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