CashGuard
Tyverisikker og nem pengehåndtering
Tekniske specifikationer
Seddel-enhed

X

Opbevaringsteknologi

3 eller 4 seddelkassetter

Seddelkapacitet

Op til 800 sedler

Håndteringskapacitet

Alle sedler i nedennævnte valuta-typer kan håndteres

Hastighed

2-3 sedler pr. sekund

Valuta-typer

DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og ZAR

Vægt

64 kg

Bredde

Overpart: 567 mm - Underpart: 536 mm

Højde

Overpart: 230 mm - Underpart: 230 mm

Dybde

Overpart: 348 mm - Underpart: 326 mm

Eksterne interfaces

Easy Connect for seddel-opsamlingsboks

Understøttede ops.bokse

Seddel-opsamlingsbokse type B4 og H1

Mønt-enhed
Møntkapacitet

200-380 mønter pr. møntværdi

Antal møntværdier

Op til 8 møntværdier på samme tid

Håndteringskapacitet

Alle mønter i nedennævnte valuta-typer kan håndteres

Valuta-typer

DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og ZAR

Mønt-indkasttype

Manuel eller (option) automatisk

Kunde-display

Integreret kunde-display, 2x16 karakterer

Ekspedient-display

Option: Integreret ekspedient-display, 2x16 karakterer

Vægt

25 kg

Bredde

320 mm

Højde

520 mm

Dybde

297 mm

Software
Software til administration af CashGuard systemer

Highlights

CashLogistics

Option: ledelsesværktøj til kontant-administration

n

Mere sikre forhold for personale

n

sikker betalingshåndtering og
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Back-Office

Interface
POS-system interface

RS232
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korrekt kasse-opgørelse
n

lavere udgifter til pengehåndtering

n

ingen adgang til mønter og sedler

n

stor tidsbesparelse v/kasseopgørelse

n

minimalt vedligehold

n

hurtigere vagtskifte.
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Større sikkerhed og nemmere ekspedition
Større sikkerhed
En tidslås hindrer umiddelbar adgang til pengene, når
CashGuard skal tømmes. Ved påfyldning eller tømming
udskriver CashGuard en rapport om valutatype, totalsum,
hvem, der har udført handlingen og hvornår den er sket.

Smidig integration
CashGuards fleksible design gør, at systemet er nemt at
integrere i såvel faste butiksdiske som store kasse-linier.
Der er fri placering af mønttårn og seddel-enhed, så man
opnår en hensigtsmæssig og ergonomisk arbejdsplads.

Hurtigere kasseopgørelse
CashGuard holder styr på byttepengene, hvilket forenkler
den daglige kasseopgørelse væsentligt. CashGuard tømmer dagens omsætning ned til en foruddefineret beholdning og skriver samtidig en rapport ud. Derved er der kun
én opgørelse pr. kasseplads uafhængig af antal brugere.

Driftssikkert og lavere udgifter
CashGuard er et driftsikkert, lukket system til modtagelse og
tilbagebetaling af kontanter i supermarkeder, bagerbutikker,
kiosker, servicestationer og andre butikker med meget kontanthåndtering og lange åbningstider.
Øger sikkerheden
Systemet er med til at forhindre tyveri, kontantsvind og spontane forsøg på at tilegne sig kontanter. CashGuard er et lukket kassesystem, der giver brugeren stor sikkerhed i kontanthåndteringen.
Systemet giver også mere enkle og hurtigere kasseopgørelser, en altid korrekt afstemt kasse og ikke mindst - et mere
sikkert og tryggere arbejdsmiljø.
Mange stærke fordele:
n fuld kontrol over kontanterne i alle led
n altid klar til brug med byttepengekasse
n ingen kasserer-optælling af kontanter
n stor seddelkapacitet
n lønsomhed fra første dag
n trygge medarbejdere
n øget ”Cashback”
Disse fordele er med til at gøre CashGuard til et unikt produkt.

Reduceret køb af byttepenge
Ved at installere CashGuard vil butikken opnå en bedre
udnyttelse og pengehåndtering af sedler og mønter.
Kunderne kan selv betjene mønt-apparatet, hvilket reducerer køb af mønter. Dette forudsætter dog god information til kunden ved hjælp af plakater, kunde-skilte og
mundtlig motivation fra personalet.

Flot, fleksibelt design i et utal af farver
CashGuard har et flot, high-tech design og er
fremstillet i robust plast. Systemet fås i farverne
rød, sort, grå, blå samt flere to-farvede kombinationer, så det er altid muligt et anlæg, der
matcher forretningens interiør.

Enklere at betjene kassepunktet
I CashGuard er der altid en kasse med byttepenge. Ved
behov kan personalet så logge sig på, tage sig af ”spidsbelastningen”, og så logge af igen. Benyttes kassepunktet
ikke, lukkes systemet for ind- og udtagning af kontanter.
Mønt- og seddel-enhed
CashGuards mønttårn har stor kapacitet fordelt på 8
mønttyper. Seddel-enheden består af 3-4 indlæsningsslots med fuld validering - det gælder også Euro.
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