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vi gav forkert tilbage – og værsgo', så havde du differencen!

Men efter vi har fået CashGuard-systemet, så stemmer kasse-opgørel-

sen – og så sparer vi oven i købet  14-15 arbejdstimer om ugen. Nu skal

jeg bare komme og tømme de lukkede kasser – og det kan jeg faktisk

nøjes med at gøre hver 3.-4. dag”, siger Christian med et smil.

Mange ting er blevet nemmere

CashGuard-systemet har også betydet andre fordele for Christian

Larsen, der forklarer; ”Det er blevet nemmere at ansætte og oplære

nye folk - nu er det let for dem at give tilbage, for de skal ikke selv

regne byttepenge ud, det gør CashGuard jo nu. Systemet betaler

mønterne tilbage til kunden – ekspedienten skal kun sørge for at give

kunden de evt. sedler, som CashGuard udbetaler”.

”Systemet giver også tryghed de ansatte imellem, for nu kan der ikke

”rapses” fra kassen, så ingen behøver gå rundt og føle sig mistænkt”,

fortæller Christian og uddyber; ”Tidligere har jeg haft medarbejdere,

der kunne finde på at stoppe penge i lommen, men det er vi ude over

nu, for det kan ikke længere lade sig gøre med CashGuard - der er

nemlig ikke adgang til pengene!”.

”Det er simpelthen den bedste investering, jeg har gjort”, siger bager-

mesteren hos Kirstens Konditori med et smil.

”Med CashGuard er der ikke længere adgang til kontanterne.”

- Christian Larsen, Kirstens Konditori, Brønshøj

Bagermester Christian Larsen, som er 2. generation i Kirstens

Konditori på Frederikssundsvej i Brønshøj, har haft bageriet i

10 år. Som et af de første bagerier i Danmark fik han i somme-

ren 2011 installeret 2 CashGuard kontantsystemer, for at ska-

be større sikkerhed og tryghed for sit personale i butikken.

Med en åbningstid fra 6 morgen til 6 aften og ca. 20 ansatte

er der meget at se til i Kirstens Konditori. Bageriet, som ligger

på en af de mest trafikerede veje i Danmark, har fine parke-

ringsmuligheder lige uden for døren - det gør det nemt for

kunderne, som der er mange af hele dagen igennem. For ca.

6 år siden moderniserede Christian Larsen butikken, som idag

fremstår lys og venlig.

Sikkerhed for alle

For to år siden besluttede Christian Larsen sig for at inves-

tere i 2 CashGuard-systemer til butikken, da han ønskede at

gøre sikkerheden bedre for alle. CashGuard-systemet er et

lukket kontantsystem, der tager imod kontanter, beregner og

udbetaler byttepenge og automatisk laver kasse-opgørelse.

Christian forklarer; ”Jeg valgte CashGuard pga. sikkerheden,

både for de ansattes skyld og for min egen skyld. Systemet

giver nemlig ikke kun sikkerhed overfor røvere og tricktyve,

men også sikkerhed i forbindelse med arbejdet med penge-

håndtering, som kan klares hurtigere og helt nøjagtigt nu.

Tidligere brugte personalet meget tid på at gøre kassen op,

men nu sparer vi et kvarter for hver kasse-opgørelse. Vi har

2 kasser, så på en dag med 4 kasse-skift sparer vi 1 time, bare

på selve kasse-opgørelsen. Den tid kan så bruges til andre

opgaver istedet”.

Christian tilføjer, ”Tidligere skulle jeg så også selv bruge tid

på gøre nye byttepenge-poser klar til alle kasserne og lægge

frem til næste dag. Og hvis kasse-opgørelsen så ikke stemte,

så skulle min kone oveni købet bruge ekstra tid på at finde ud

af, hvad der var galt”.

Nu stemmer kasse-opgørelsen

Og kasse-opgørelsen kunne godt drille – som Christian Larsen

fortæller; ”Den stemte sgu' aldrig. Det er ikke sikkert, at der

blev stjålet - det var nok nærmere fordi, ekspedienterne bare

tastede forkert ind. Der er jo travlt med 500 kunder i butikken

hver dag, så nogle gange fik vi sikkert forkert betaling eller
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Jeg valgte også CashGuard...



kan også se, at ekspeditionen af hver enkelt kunde er blevet

hurtigere – det er helt sikkert”.

CashGuard giver sikkerhed

Allan Ringe fortællere videre; ”Det er fremtiden med de lukkede

systemer – de forhindrer effektivt tyvene i at komme til pengene.

Det er vigtigt at sikre sig – vi kan jo se, at problemet med f.eks.

tricktyve også er stigende, dem får vi gerne besøg af, når cirkus

kører igennem byen her”.

”Så jeg er godt tilfreds med CashGuard-systemet - det giver

mig sikkerhed for, at kassen stemmer, og det giver mit persona-

le sikkerhed i tilfælde af røveriforsøg. De er utroligt glade for

CashGuard-systemet – hvis der kommer røvere, så kan røverne

jo se med det samme, at der ikke kan tages penge ud af syste-

met. Personalet kan træde væk og så kan røverne flå og rive i

systemet, hvis det er det, de har lyst til”, slutter bagermesteren

i Haarby.

Allan Ringe har også sat CashGuard-skilte på dørene - skiltene

fortæller, at butikken er røverisikret med et lukket kassesystem

og at der ikke er adgang til kontanter. Så kan røvere og tyve se,

at der ikke er noget at komme efter og så går de sandsynligvis

igen uden overhovedet at forsøge at stjæle penge.

”Det er hurtigere at ekspedere kunderne med CashGuard”

- Michael Hjort, Michael H Konditoriet, Gentofte

”Nu har vi ikke længere problemer med kasse-differencer.”

- Allan Ringe, Haarby Bageri, Haarby

overvejer faktisk at droppe den 3. kasse, for pigerne kan sag-

tens klare alle ekspeditionerne med de to CashGuard-systemer.

Det er hurtigt og mere effektivt”.

Nu stemmer kassen – hver dag

Kristian fortæller videre; ”En anden grund til at vi valgte at få

CashGuard var, at vores kasse-opgørelse aldrig stemte – den

ene dag var der 100 kr. for meget og den næste dag 100 kr. for

lidt. Uanset meget vi gjorde os umage, så stemte kassen aldrig.

Og det er ikke, fordi folk stjæler – det skyldtes simpelthen fejl,

hvor man regner forkert eller giver forkert tilbage”.

Bagermesteren forklarer; ”Men nu, med CashGuard, der kan

du simpelthen ikke give forkert tilbage – du lægger pengene i

systemet og trykker kontant, så sørger CashGuard for at be-

regne og udbetale korrekte byttepenge helt automatisk.

Og så sparer vi tid – ca. 1 time hver aften - på kasse-opgørel-

sen, for den klarer CashGuard også, igen helt automatisk”.

Nu går tricktyvene forgæves

Som mange andre butikker så får Brenderup Bageri også fra

tid til anden besøg af tricktyve – en gang kostede sådan et

besøg bageriet 1.600 kr.!

Tricktyvene var utroligt hurtige på fingrene, som Lisbet Hvene-

gaard forklarer; ”De betalte med sedler, men holdt dem på en

bestemt måde med tommelfingeren, så de kunne holde nogle

af sedlerne tilbage, uden at ekspedienten opdagede det. Vi

har overvågning med video-kamera, der optager 25 billeder

i sekundet, men kun på 3 billeder i hele video-sekvensen af

tricktyven kunne man se, hvad der foregik!”.

Men, nu går tricktyvene nemlig forgæves, for nu bliver pen-

gene puttet i det lukkede CashGuard-system, som registrerer

det nøjagtige beløb. Og når først pengene er lagt i CashGuard,

så kan man ikke få dem ud igen. Det vil sige, at en tricktyv ikke

kan snyde sedler retur fra ekspedienten eller begynde med

deres sædvanlige nummer med at veksle penge frem og til-

bage og snyde sig til penge ved at forvirre ekspedienten.

Nemt at vedligeholde

”Vi er meget tilfredse med vores CashGuard-systemer, som

også er driftsikre og nemme at vedligeholde,” fortæller Kris-

tian og fortsætter; ”Vi skal blot rense møntdispenseren ca. en

gang om måneden. Så har vi en service-aftale med Scanvægt,

hvor deres tekniker kommer og giver CashGuard-systemet et

eftersyn hvert halve år”, slutter Kristian Hvenegaard med et smil.

Brenderup Bageri fra 1905 har en fin placering ved hovedvej 113,

tæt på flere store sommerhus-områder i det smukke Nordfyn.

Bagermesterparret Lisbet & Kristian Hvenegaard købte det for 11 år

siden og har siden givet bageriet en total-renovering, hvor de både

udvidede bageriet og byggede ny butik.

I januar 2012 besluttede Lisbet og Kristian Hvenegaard at investere i

2 CashGuard kontantsystemer i butikken. De havde set systemet på

tankstationer på ferie i Sverige, hvor CashGuard er meget udbredt,

og syntes, det var et interessant og smart system, der kunne give

dem mange fordele.

Hurtigere ekspedition - med færre kasser

Kristian Hvenegaard fortæller; ”Tidligere havde vi 3 almindelige kasse-

apparater og det var næsten ikke nok til at kunne klare ekspeditioner-

ne hurtigt nok. Men med de nye CashGuard-systemer kan vi klare

ekspeditionerne meget hurtigere - nu kører vi faktisk kun med de to

CashGuard-anlæg. Lige så snart vi trykker på ”Kontant” på systemet,

så spytter det lynhurtigt byttepengene ud til kunden”.

”Nu skal ekspedienten ikke længere tælle penge op til kunden, hun

skal kun sørge for at taste varerne ind, så klarer systemet resten

med at beregne og udbetale byttepenge. Det er derfor, at det er så

meget hurtigere,” forklarer Kristian og fortsætter; ”Vi har egentligt

stadig 3 kasser – 2 med CashGuard og 1 kun med Dankort – men vi

”Nu stemmer kassen og vi sparer 1 times arbejdstid - hver dag.”

- Lisbet & Kristian Hvenegaard, Brenderup Bageri, Brenderup

Haarby Bageri har for nylig gennemgået en større renovering,

hvor butikken blev udvidet med 25 m2 og er i dag på 70 m2.

Bagermester Allan Ringe ville skabe en lys og stor butik med

en behageligt miljø for kunderne og lavede hele bygningen

om – alt inventar blev revet ud og der blev væltet en væg.

Det har givet et rigtig flot resultat med en rummelig og lys

butik med plads til mange kunder.

Bageriet i Haarby er fra starten af det 1900 århundrede.

Allan Ringe har haft bageriet i 6 år og med sine ca. 20 med-

arbejdere sørger han for at forsyne 4.000 personer i Haarby

og opland med frisk, lækkert brød.

Nyt lukket kontantsystem

I forbindelse med renoveringen investerede Allan Ringe også

i et nyt kassesystem og i et CashGuard-anlæg, som er et luk-

ket kontantsystem uden adgang til pengene.

CashGuard tager imod kontantbetalingerne, udregner og

tilbagebetaler byttepenge og laver kasse-opgørelsen – det

hele foregår automatisk. Kunden putter selv mønterne i,

mens ekspedienten lægger evt. sedler i en seddel-enhed.

Og ligeså snart pengene er lagt i det lukkede system, kan

man ikke få fat på dem igen.

Nul kassedifferencer

Tidligere oplevede Allan Ringe, at der var en negativ kasse-

difference og at den var støt stigende. Men efter at de har

taget CashGuard i brug i butikken, er han i dag sluppet af med

kasse-differencerne.

Allan fortæller; ”Ja, det var egentligt ikke CashGuard, der

stod først for - det koster jo et par ”bas-ører”. Men vi havde

i længere tid haft bøvl med, at kassen ikke stemte og det

problem kunne CashGuard løse – systemet registrerer alle

indbetalinger korrekt, det giver præcise byttepenge tilbage

og det laver automatisk kasse-opgørelsen. Så nu stemmer

kassen.”

”CashGuard et lukket system uden adgang til pengene. Det

forhindrer fejl med for lidt betaling fra kunden eller for stor

udbetaling af byttepenge: hvis du får for lidt penge af kunden,

så kan du ganske enkelt ikke afslutte transaktionen. Og du

kan ikke komme til at betale for mange penge tilbage, for du

giver nemlig ikke selv penge tilbage, det gør CashGuard jo.

Ekspedienten skal bare sørge for at række evt. sedler over

og snakke med kunden,” forklarer Allan og fortsætter; ”Vi

Michael fortæller videre; ”Vi ha ikke været udsat for røveri-

forsøg, men vi har da haft besøg af tricktyve, som forsøgte at

fuppe sig til adgang til vores baglokaler og kontor. Heldigvis var

vores ekspedienter vågne og afviste dem, så de ikke kom ud

på kontoret. Tricktyvene fortsatte så ind til nabo-butikken, hvor

det deværre lykkedes dem at stjæle først en bilnøgle og senere

også selve bilen!”.

Hurtigere ekspeditioner

Michael Hjort har 3 kasser i butikken – 2 med CashGuard og 1

til dankort. ”Det er hurtigere at ekspedere kunderne på de nye

CashGuard-anlæggene end det var på det gamle kasse-apparater.

Så vi kan faktisk godt klare os med kun de to CashGuard-kasser”,

forklarer han og fortsætter; ”Hvis kunden skal betale med kort,

kan vi hurtigt springe over til den 3. kasse til kortbetaling, så det

giver os en stor fleksibilitet”.

Styr på kasse-differencen

Bagermesteren i Gentofte har godt styr på kasse-differencen

idag og forklarer det her; ”Jeg er glad for CashGuard-systemet,

det virker rigtigt godt. Det har betydet, at jeg er gået fra en

minus-difference om året på mellem 32.000 og 50.000 kr. ned

til en difference på omkring 5.000 kr. Og det er ikke, fordi jeg

tror, at der tidligere var nogen, der stjal fra mig – jeg tror bare,

at der er blevet givet forkert tilbage. Man kunne måske ikke lige

huske, hvad man har fået af penge”.

Michael Hjort fortsætter; ”Det værste, der kan ske nu med

CashGuard, det er, hvis pigerne glemmer at give kunden evt.

sedler tilbage”.

Nem, automatisk kasse-opgørelse

Baseret på dagens ind- og udbetalinger laver CashGuard-syste-

met automatisk kasse-opgørelsen – det sparer tid og gør det

nemt at klare opgaven.

”Tidligere havde jeg en førstedame til den opgave – jeg havde

aldrig gjort det. Men, for første gang i 19 år er jeg begyndt at ta'

mig af arbejdet med pengene – med kasse-opgørelse, sætte

penge i banken etc.”, siger Michael Hjort og uddyber; ”Med

CashGuard-systemet er det blevet så nemt: når man tømmer

pengene ud af systemet, så får man en færdig oversigt på, hvor

meget der er tømt – hvor mange  100 kr. sedler, 200 kr. sedler,

500 kr. sedler etc. Så jeg kan egentligt blot sende det hele videre

til banken sammen med pengene. Det er bare dejligt”, siger

bagermester Michael Hjort.

Med op til 700 ekspeditioner i weekenden er der travlt i Michael H

Konditoriet i Gentofte, men bagermester Michael Hjort og hans ca.

40 medarbejdere sørger for både lækkert brød og god service alle

kunder. Den første svend møder kl. 02.00 i bageriet og den sidste går

kl. 16 om eftermiddagen, så der bliver bagt en masse godt brød.

Michael Hjort, der kan fejre 20 års jubiluæm næste år, besluttede for

to år siden at købe to CashGuard-kontantsystemer til butikken for at

skabe mere sikre og trygge forhold for sine medarbejdere.

CashGuard er et lukket system uden adgang til pengene, når de først

er blevet lagt i systemet. Et system består af et mønttårn, hvor kunden

selv putter mønter i, og en seddel-enhed, hvor ekspedienten lægger

evt. sedler i. Systemet beregner byttepengene og udbetaler dem:

- mønter direkte ud til kunden og sedler til ekspedienten, som så giver

dem til kunden.

Ingen penge til røvere

Michael Hjort forklarer om grunden til investeringen; ”En af mine

bagerkolleger havde fortalt mig om CashGuard-systemet  - han sagde,

at sådan et skulle jeg ha', for så var der ingen andre end mig, der kun-

ne komme i kassen. Så kommer der røvere i butikken, så kan de bare

ikke komme til pengene i CashGuard-systemet, men må gå igen med

tomme lommer. Det giver vores ansatte mere trygge arbejdsforhold”.

Her går tricktyvene forgæves Nem og hurtig kasse-opgørelse Ingen kassedifference her i butikken
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nye folk - nu er det let for dem at give tilbage, for de skal ikke selv

regne byttepenge ud, det gør CashGuard jo nu. Systemet betaler

mønterne tilbage til kunden – ekspedienten skal kun sørge for at give

kunden de evt. sedler, som CashGuard udbetaler”.

”Systemet giver også tryghed de ansatte imellem, for nu kan der ikke

”rapses” fra kassen, så ingen behøver gå rundt og føle sig mistænkt”,

fortæller Christian og uddyber; ”Tidligere har jeg haft medarbejdere,

der kunne finde på at stoppe penge i lommen, men det er vi ude over

nu, for det kan ikke længere lade sig gøre med CashGuard - der er
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Konditori på Frederikssundsvej i Brønshøj, har haft bageriet i

10 år. Som et af de første bagerier i Danmark fik han i somme-

ren 2011 installeret 2 CashGuard kontantsystemer, for at ska-
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Med en åbningstid fra 6 morgen til 6 aften og ca. 20 ansatte

er der meget at se til i Kirstens Konditori. Bageriet, som ligger

på en af de mest trafikerede veje i Danmark, har fine parke-

ringsmuligheder lige uden for døren - det gør det nemt for

kunderne, som der er mange af hele dagen igennem. For ca.

6 år siden moderniserede Christian Larsen butikken, som idag

fremstår lys og venlig.

Sikkerhed for alle

For to år siden besluttede Christian Larsen sig for at inves-

tere i 2 CashGuard-systemer til butikken, da han ønskede at

gøre sikkerheden bedre for alle. CashGuard-systemet er et

lukket kontantsystem, der tager imod kontanter, beregner og

udbetaler byttepenge og automatisk laver kasse-opgørelse.

Christian forklarer; ”Jeg valgte CashGuard pga. sikkerheden,

både for de ansattes skyld og for min egen skyld. Systemet

giver nemlig ikke kun sikkerhed overfor røvere og tricktyve,

men også sikkerhed i forbindelse med arbejdet med penge-

håndtering, som kan klares hurtigere og helt nøjagtigt nu.

Tidligere brugte personalet meget tid på at gøre kassen op,

men nu sparer vi et kvarter for hver kasse-opgørelse. Vi har

2 kasser, så på en dag med 4 kasse-skift sparer vi 1 time, bare

på selve kasse-opgørelsen. Den tid kan så bruges til andre

opgaver istedet”.

Christian tilføjer, ”Tidligere skulle jeg så også selv bruge tid

på gøre nye byttepenge-poser klar til alle kasserne og lægge

frem til næste dag. Og hvis kasse-opgørelsen så ikke stemte,

så skulle min kone oveni købet bruge ekstra tid på at finde ud

af, hvad der var galt”.

Nu stemmer kasse-opgørelsen

Og kasse-opgørelsen kunne godt drille – som Christian Larsen

fortæller; ”Den stemte sgu' aldrig. Det er ikke sikkert, at der

blev stjålet - det var nok nærmere fordi, ekspedienterne bare

tastede forkert ind. Der er jo travlt med 500 kunder i butikken

hver dag, så nogle gange fik vi sikkert forkert betaling eller
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Allan Ringe har også sat CashGuard-skilte på dørene - skiltene
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”Nu har vi ikke længere problemer med kasse-differencer.”

- Allan Ringe, Haarby Bageri, Haarby

overvejer faktisk at droppe den 3. kasse, for pigerne kan sag-

tens klare alle ekspeditionerne med de to CashGuard-systemer.

Det er hurtigt og mere effektivt”.

Nu stemmer kassen – hver dag

Kristian fortæller videre; ”En anden grund til at vi valgte at få

CashGuard var, at vores kasse-opgørelse aldrig stemte – den

ene dag var der 100 kr. for meget og den næste dag 100 kr. for

lidt. Uanset meget vi gjorde os umage, så stemte kassen aldrig.

Og det er ikke, fordi folk stjæler – det skyldtes simpelthen fejl,

hvor man regner forkert eller giver forkert tilbage”.

Bagermesteren forklarer; ”Men nu, med CashGuard, der kan

du simpelthen ikke give forkert tilbage – du lægger pengene i

systemet og trykker kontant, så sørger CashGuard for at be-

regne og udbetale korrekte byttepenge helt automatisk.

Og så sparer vi tid – ca. 1 time hver aften - på kasse-opgørel-

sen, for den klarer CashGuard også, igen helt automatisk”.

Nu går tricktyvene forgæves

Som mange andre butikker så får Brenderup Bageri også fra

tid til anden besøg af tricktyve – en gang kostede sådan et

besøg bageriet 1.600 kr.!

Tricktyvene var utroligt hurtige på fingrene, som Lisbet Hvene-

gaard forklarer; ”De betalte med sedler, men holdt dem på en

bestemt måde med tommelfingeren, så de kunne holde nogle

af sedlerne tilbage, uden at ekspedienten opdagede det. Vi

har overvågning med video-kamera, der optager 25 billeder

i sekundet, men kun på 3 billeder i hele video-sekvensen af

tricktyven kunne man se, hvad der foregik!”.

Men, nu går tricktyvene nemlig forgæves, for nu bliver pen-

gene puttet i det lukkede CashGuard-system, som registrerer

det nøjagtige beløb. Og når først pengene er lagt i CashGuard,

så kan man ikke få dem ud igen. Det vil sige, at en tricktyv ikke

kan snyde sedler retur fra ekspedienten eller begynde med

deres sædvanlige nummer med at veksle penge frem og til-

bage og snyde sig til penge ved at forvirre ekspedienten.

Nemt at vedligeholde

”Vi er meget tilfredse med vores CashGuard-systemer, som

også er driftsikre og nemme at vedligeholde,” fortæller Kris-

tian og fortsætter; ”Vi skal blot rense møntdispenseren ca. en

gang om måneden. Så har vi en service-aftale med Scanvægt,

hvor deres tekniker kommer og giver CashGuard-systemet et

eftersyn hvert halve år”, slutter Kristian Hvenegaard med et smil.

Brenderup Bageri fra 1905 har en fin placering ved hovedvej 113,

tæt på flere store sommerhus-områder i det smukke Nordfyn.

Bagermesterparret Lisbet & Kristian Hvenegaard købte det for 11 år

siden og har siden givet bageriet en total-renovering, hvor de både

udvidede bageriet og byggede ny butik.

I januar 2012 besluttede Lisbet og Kristian Hvenegaard at investere i

2 CashGuard kontantsystemer i butikken. De havde set systemet på

tankstationer på ferie i Sverige, hvor CashGuard er meget udbredt,

og syntes, det var et interessant og smart system, der kunne give

dem mange fordele.

Hurtigere ekspedition - med færre kasser

Kristian Hvenegaard fortæller; ”Tidligere havde vi 3 almindelige kasse-

apparater og det var næsten ikke nok til at kunne klare ekspeditioner-

ne hurtigt nok. Men med de nye CashGuard-systemer kan vi klare

ekspeditionerne meget hurtigere - nu kører vi faktisk kun med de to

CashGuard-anlæg. Lige så snart vi trykker på ”Kontant” på systemet,

så spytter det lynhurtigt byttepengene ud til kunden”.

”Nu skal ekspedienten ikke længere tælle penge op til kunden, hun

skal kun sørge for at taste varerne ind, så klarer systemet resten

med at beregne og udbetale byttepenge. Det er derfor, at det er så

meget hurtigere,” forklarer Kristian og fortsætter; ”Vi har egentligt

stadig 3 kasser – 2 med CashGuard og 1 kun med Dankort – men vi

”Nu stemmer kassen og vi sparer 1 times arbejdstid - hver dag.”

- Lisbet & Kristian Hvenegaard, Brenderup Bageri, Brenderup

Haarby Bageri har for nylig gennemgået en større renovering,

hvor butikken blev udvidet med 25 m2 og er i dag på 70 m2.

Bagermester Allan Ringe ville skabe en lys og stor butik med

en behageligt miljø for kunderne og lavede hele bygningen

om – alt inventar blev revet ud og der blev væltet en væg.

Det har givet et rigtig flot resultat med en rummelig og lys

butik med plads til mange kunder.

Bageriet i Haarby er fra starten af det 1900 århundrede.

Allan Ringe har haft bageriet i 6 år og med sine ca. 20 med-

arbejdere sørger han for at forsyne 4.000 personer i Haarby

og opland med frisk, lækkert brød.

Nyt lukket kontantsystem

I forbindelse med renoveringen investerede Allan Ringe også

i et nyt kassesystem og i et CashGuard-anlæg, som er et luk-

ket kontantsystem uden adgang til pengene.

CashGuard tager imod kontantbetalingerne, udregner og

tilbagebetaler byttepenge og laver kasse-opgørelsen – det

hele foregår automatisk. Kunden putter selv mønterne i,

mens ekspedienten lægger evt. sedler i en seddel-enhed.

Og ligeså snart pengene er lagt i det lukkede system, kan

man ikke få fat på dem igen.

Nul kassedifferencer

Tidligere oplevede Allan Ringe, at der var en negativ kasse-

difference og at den var støt stigende. Men efter at de har

taget CashGuard i brug i butikken, er han i dag sluppet af med

kasse-differencerne.

Allan fortæller; ”Ja, det var egentligt ikke CashGuard, der

stod først for - det koster jo et par ”bas-ører”. Men vi havde

i længere tid haft bøvl med, at kassen ikke stemte og det

problem kunne CashGuard løse – systemet registrerer alle

indbetalinger korrekt, det giver præcise byttepenge tilbage

og det laver automatisk kasse-opgørelsen. Så nu stemmer

kassen.”

”CashGuard et lukket system uden adgang til pengene. Det

forhindrer fejl med for lidt betaling fra kunden eller for stor

udbetaling af byttepenge: hvis du får for lidt penge af kunden,

så kan du ganske enkelt ikke afslutte transaktionen. Og du

kan ikke komme til at betale for mange penge tilbage, for du

giver nemlig ikke selv penge tilbage, det gør CashGuard jo.

Ekspedienten skal bare sørge for at række evt. sedler over

og snakke med kunden,” forklarer Allan og fortsætter; ”Vi

Michael fortæller videre; ”Vi ha ikke været udsat for røveri-

forsøg, men vi har da haft besøg af tricktyve, som forsøgte at

fuppe sig til adgang til vores baglokaler og kontor. Heldigvis var

vores ekspedienter vågne og afviste dem, så de ikke kom ud

på kontoret. Tricktyvene fortsatte så ind til nabo-butikken, hvor

det deværre lykkedes dem at stjæle først en bilnøgle og senere

også selve bilen!”.

Hurtigere ekspeditioner

Michael Hjort har 3 kasser i butikken – 2 med CashGuard og 1

til dankort. ”Det er hurtigere at ekspedere kunderne på de nye

CashGuard-anlæggene end det var på det gamle kasse-apparater.

Så vi kan faktisk godt klare os med kun de to CashGuard-kasser”,

forklarer han og fortsætter; ”Hvis kunden skal betale med kort,

kan vi hurtigt springe over til den 3. kasse til kortbetaling, så det

giver os en stor fleksibilitet”.

Styr på kasse-differencen

Bagermesteren i Gentofte har godt styr på kasse-differencen

idag og forklarer det her; ”Jeg er glad for CashGuard-systemet,

det virker rigtigt godt. Det har betydet, at jeg er gået fra en

minus-difference om året på mellem 32.000 og 50.000 kr. ned

til en difference på omkring 5.000 kr. Og det er ikke, fordi jeg

tror, at der tidligere var nogen, der stjal fra mig – jeg tror bare,

at der er blevet givet forkert tilbage. Man kunne måske ikke lige

huske, hvad man har fået af penge”.

Michael Hjort fortsætter; ”Det værste, der kan ske nu med

CashGuard, det er, hvis pigerne glemmer at give kunden evt.

sedler tilbage”.

Nem, automatisk kasse-opgørelse

Baseret på dagens ind- og udbetalinger laver CashGuard-syste-

met automatisk kasse-opgørelsen – det sparer tid og gør det

nemt at klare opgaven.

”Tidligere havde jeg en førstedame til den opgave – jeg havde

aldrig gjort det. Men, for første gang i 19 år er jeg begyndt at ta'

mig af arbejdet med pengene – med kasse-opgørelse, sætte

penge i banken etc.”, siger Michael Hjort og uddyber; ”Med

CashGuard-systemet er det blevet så nemt: når man tømmer

pengene ud af systemet, så får man en færdig oversigt på, hvor

meget der er tømt – hvor mange  100 kr. sedler, 200 kr. sedler,

500 kr. sedler etc. Så jeg kan egentligt blot sende det hele videre

til banken sammen med pengene. Det er bare dejligt”, siger

bagermester Michael Hjort.

Med op til 700 ekspeditioner i weekenden er der travlt i Michael H

Konditoriet i Gentofte, men bagermester Michael Hjort og hans ca.

40 medarbejdere sørger for både lækkert brød og god service alle

kunder. Den første svend møder kl. 02.00 i bageriet og den sidste går

kl. 16 om eftermiddagen, så der bliver bagt en masse godt brød.

Michael Hjort, der kan fejre 20 års jubiluæm næste år, besluttede for

to år siden at købe to CashGuard-kontantsystemer til butikken for at

skabe mere sikre og trygge forhold for sine medarbejdere.

CashGuard er et lukket system uden adgang til pengene, når de først

er blevet lagt i systemet. Et system består af et mønttårn, hvor kunden

selv putter mønter i, og en seddel-enhed, hvor ekspedienten lægger

evt. sedler i. Systemet beregner byttepengene og udbetaler dem:

- mønter direkte ud til kunden og sedler til ekspedienten, som så giver

dem til kunden.

Ingen penge til røvere

Michael Hjort forklarer om grunden til investeringen; ”En af mine

bagerkolleger havde fortalt mig om CashGuard-systemet  - han sagde,

at sådan et skulle jeg ha', for så var der ingen andre end mig, der kun-

ne komme i kassen. Så kommer der røvere i butikken, så kan de bare

ikke komme til pengene i CashGuard-systemet, men må gå igen med

tomme lommer. Det giver vores ansatte mere trygge arbejdsforhold”.

Her går tricktyvene forgæves Nem og hurtig kasse-opgørelse Ingen kassedifference her i butikken



kan også se, at ekspeditionen af hver enkelt kunde er blevet

hurtigere – det er helt sikkert”.

CashGuard giver sikkerhed

Allan Ringe fortællere videre; ”Det er fremtiden med de lukkede

systemer – de forhindrer effektivt tyvene i at komme til pengene.

Det er vigtigt at sikre sig – vi kan jo se, at problemet med f.eks.

tricktyve også er stigende, dem får vi gerne besøg af, når cirkus

kører igennem byen her”.

”Så jeg er godt tilfreds med CashGuard-systemet - det giver

mig sikkerhed for, at kassen stemmer, og det giver mit persona-

le sikkerhed i tilfælde af røveriforsøg. De er utroligt glade for

CashGuard-systemet – hvis der kommer røvere, så kan røverne

jo se med det samme, at der ikke kan tages penge ud af syste-

met. Personalet kan træde væk og så kan røverne flå og rive i

systemet, hvis det er det, de har lyst til”, slutter bagermesteren

i Haarby.

Allan Ringe har også sat CashGuard-skilte på dørene - skiltene

fortæller, at butikken er røverisikret med et lukket kassesystem

og at der ikke er adgang til kontanter. Så kan røvere og tyve se,

at der ikke er noget at komme efter og så går de sandsynligvis

igen uden overhovedet at forsøge at stjæle penge.

”Det er hurtigere at ekspedere kunderne med CashGuard”

- Michael Hjort, Michael H Konditoriet, Gentofte

”Nu har vi ikke længere problemer med kasse-differencer.”

- Allan Ringe, Haarby Bageri, Haarby

overvejer faktisk at droppe den 3. kasse, for pigerne kan sag-

tens klare alle ekspeditionerne med de to CashGuard-systemer.

Det er hurtigt og mere effektivt”.

Nu stemmer kassen – hver dag

Kristian fortæller videre; ”En anden grund til at vi valgte at få

CashGuard var, at vores kasse-opgørelse aldrig stemte – den

ene dag var der 100 kr. for meget og den næste dag 100 kr. for

lidt. Uanset meget vi gjorde os umage, så stemte kassen aldrig.

Og det er ikke, fordi folk stjæler – det skyldtes simpelthen fejl,

hvor man regner forkert eller giver forkert tilbage”.

Bagermesteren forklarer; ”Men nu, med CashGuard, der kan

du simpelthen ikke give forkert tilbage – du lægger pengene i

systemet og trykker kontant, så sørger CashGuard for at be-

regne og udbetale korrekte byttepenge helt automatisk.

Og så sparer vi tid – ca. 1 time hver aften - på kasse-opgørel-

sen, for den klarer CashGuard også, igen helt automatisk”.

Nu går tricktyvene forgæves

Som mange andre butikker så får Brenderup Bageri også fra

tid til anden besøg af tricktyve – en gang kostede sådan et

besøg bageriet 1.600 kr.!

Tricktyvene var utroligt hurtige på fingrene, som Lisbet Hvene-

gaard forklarer; ”De betalte med sedler, men holdt dem på en

bestemt måde med tommelfingeren, så de kunne holde nogle

af sedlerne tilbage, uden at ekspedienten opdagede det. Vi

har overvågning med video-kamera, der optager 25 billeder

i sekundet, men kun på 3 billeder i hele video-sekvensen af

tricktyven kunne man se, hvad der foregik!”.

Men, nu går tricktyvene nemlig forgæves, for nu bliver pen-

gene puttet i det lukkede CashGuard-system, som registrerer

det nøjagtige beløb. Og når først pengene er lagt i CashGuard,

så kan man ikke få dem ud igen. Det vil sige, at en tricktyv ikke

kan snyde sedler retur fra ekspedienten eller begynde med

deres sædvanlige nummer med at veksle penge frem og til-

bage og snyde sig til penge ved at forvirre ekspedienten.

Nemt at vedligeholde

”Vi er meget tilfredse med vores CashGuard-systemer, som

også er driftsikre og nemme at vedligeholde,” fortæller Kris-

tian og fortsætter; ”Vi skal blot rense møntdispenseren ca. en

gang om måneden. Så har vi en service-aftale med Scanvægt,

hvor deres tekniker kommer og giver CashGuard-systemet et

eftersyn hvert halve år”, slutter Kristian Hvenegaard med et smil.

Brenderup Bageri fra 1905 har en fin placering ved hovedvej 113,

tæt på flere store sommerhus-områder i det smukke Nordfyn.

Bagermesterparret Lisbet & Kristian Hvenegaard købte det for 11 år

siden og har siden givet bageriet en total-renovering, hvor de både

udvidede bageriet og byggede ny butik.

I januar 2012 besluttede Lisbet og Kristian Hvenegaard at investere i

2 CashGuard kontantsystemer i butikken. De havde set systemet på

tankstationer på ferie i Sverige, hvor CashGuard er meget udbredt,

og syntes, det var et interessant og smart system, der kunne give

dem mange fordele.

Hurtigere ekspedition - med færre kasser

Kristian Hvenegaard fortæller; ”Tidligere havde vi 3 almindelige kasse-

apparater og det var næsten ikke nok til at kunne klare ekspeditioner-

ne hurtigt nok. Men med de nye CashGuard-systemer kan vi klare

ekspeditionerne meget hurtigere - nu kører vi faktisk kun med de to

CashGuard-anlæg. Lige så snart vi trykker på ”Kontant” på systemet,

så spytter det lynhurtigt byttepengene ud til kunden”.

”Nu skal ekspedienten ikke længere tælle penge op til kunden, hun

skal kun sørge for at taste varerne ind, så klarer systemet resten

med at beregne og udbetale byttepenge. Det er derfor, at det er så

meget hurtigere,” forklarer Kristian og fortsætter; ”Vi har egentligt

stadig 3 kasser – 2 med CashGuard og 1 kun med Dankort – men vi

”Nu stemmer kassen og vi sparer 1 times arbejdstid - hver dag.”

- Lisbet & Kristian Hvenegaard, Brenderup Bageri, Brenderup

Haarby Bageri har for nylig gennemgået en større renovering,

hvor butikken blev udvidet med 25 m2 og er i dag på 70 m2.

Bagermester Allan Ringe ville skabe en lys og stor butik med

en behageligt miljø for kunderne og lavede hele bygningen

om – alt inventar blev revet ud og der blev væltet en væg.

Det har givet et rigtig flot resultat med en rummelig og lys

butik med plads til mange kunder.

Bageriet i Haarby er fra starten af det 1900 århundrede.

Allan Ringe har haft bageriet i 6 år og med sine ca. 20 med-

arbejdere sørger han for at forsyne 4.000 personer i Haarby

og opland med frisk, lækkert brød.

Nyt lukket kontantsystem

I forbindelse med renoveringen investerede Allan Ringe også

i et nyt kassesystem og i et CashGuard-anlæg, som er et luk-

ket kontantsystem uden adgang til pengene.

CashGuard tager imod kontantbetalingerne, udregner og

tilbagebetaler byttepenge og laver kasse-opgørelsen – det

hele foregår automatisk. Kunden putter selv mønterne i,

mens ekspedienten lægger evt. sedler i en seddel-enhed.

Og ligeså snart pengene er lagt i det lukkede system, kan

man ikke få fat på dem igen.

Nul kassedifferencer

Tidligere oplevede Allan Ringe, at der var en negativ kasse-

difference og at den var støt stigende. Men efter at de har

taget CashGuard i brug i butikken, er han i dag sluppet af med

kasse-differencerne.

Allan fortæller; ”Ja, det var egentligt ikke CashGuard, der

stod først for - det koster jo et par ”bas-ører”. Men vi havde

i længere tid haft bøvl med, at kassen ikke stemte og det

problem kunne CashGuard løse – systemet registrerer alle

indbetalinger korrekt, det giver præcise byttepenge tilbage

og det laver automatisk kasse-opgørelsen. Så nu stemmer

kassen.”

”CashGuard et lukket system uden adgang til pengene. Det

forhindrer fejl med for lidt betaling fra kunden eller for stor

udbetaling af byttepenge: hvis du får for lidt penge af kunden,

så kan du ganske enkelt ikke afslutte transaktionen. Og du

kan ikke komme til at betale for mange penge tilbage, for du

giver nemlig ikke selv penge tilbage, det gør CashGuard jo.

Ekspedienten skal bare sørge for at række evt. sedler over

og snakke med kunden,” forklarer Allan og fortsætter; ”Vi

Michael fortæller videre; ”Vi ha ikke været udsat for røveri-

forsøg, men vi har da haft besøg af tricktyve, som forsøgte at

fuppe sig til adgang til vores baglokaler og kontor. Heldigvis var

vores ekspedienter vågne og afviste dem, så de ikke kom ud

på kontoret. Tricktyvene fortsatte så ind til nabo-butikken, hvor

det deværre lykkedes dem at stjæle først en bilnøgle og senere

også selve bilen!”.

Hurtigere ekspeditioner

Michael Hjort har 3 kasser i butikken – 2 med CashGuard og 1

til dankort. ”Det er hurtigere at ekspedere kunderne på de nye

CashGuard-anlæggene end det var på det gamle kasse-apparater.

Så vi kan faktisk godt klare os med kun de to CashGuard-kasser”,

forklarer han og fortsætter; ”Hvis kunden skal betale med kort,

kan vi hurtigt springe over til den 3. kasse til kortbetaling, så det

giver os en stor fleksibilitet”.

Styr på kasse-differencen

Bagermesteren i Gentofte har godt styr på kasse-differencen

idag og forklarer det her; ”Jeg er glad for CashGuard-systemet,

det virker rigtigt godt. Det har betydet, at jeg er gået fra en

minus-difference om året på mellem 32.000 og 50.000 kr. ned

til en difference på omkring 5.000 kr. Og det er ikke, fordi jeg

tror, at der tidligere var nogen, der stjal fra mig – jeg tror bare,

at der er blevet givet forkert tilbage. Man kunne måske ikke lige

huske, hvad man har fået af penge”.

Michael Hjort fortsætter; ”Det værste, der kan ske nu med

CashGuard, det er, hvis pigerne glemmer at give kunden evt.

sedler tilbage”.

Nem, automatisk kasse-opgørelse

Baseret på dagens ind- og udbetalinger laver CashGuard-syste-

met automatisk kasse-opgørelsen – det sparer tid og gør det

nemt at klare opgaven.

”Tidligere havde jeg en førstedame til den opgave – jeg havde

aldrig gjort det. Men, for første gang i 19 år er jeg begyndt at ta'

mig af arbejdet med pengene – med kasse-opgørelse, sætte

penge i banken etc.”, siger Michael Hjort og uddyber; ”Med

CashGuard-systemet er det blevet så nemt: når man tømmer

pengene ud af systemet, så får man en færdig oversigt på, hvor

meget der er tømt – hvor mange  100 kr. sedler, 200 kr. sedler,

500 kr. sedler etc. Så jeg kan egentligt blot sende det hele videre

til banken sammen med pengene. Det er bare dejligt”, siger

bagermester Michael Hjort.

Med op til 700 ekspeditioner i weekenden er der travlt i Michael H

Konditoriet i Gentofte, men bagermester Michael Hjort og hans ca.

40 medarbejdere sørger for både lækkert brød og god service alle

kunder. Den første svend møder kl. 02.00 i bageriet og den sidste går

kl. 16 om eftermiddagen, så der bliver bagt en masse godt brød.

Michael Hjort, der kan fejre 20 års jubiluæm næste år, besluttede for

to år siden at købe to CashGuard-kontantsystemer til butikken for at

skabe mere sikre og trygge forhold for sine medarbejdere.

CashGuard er et lukket system uden adgang til pengene, når de først

er blevet lagt i systemet. Et system består af et mønttårn, hvor kunden

selv putter mønter i, og en seddel-enhed, hvor ekspedienten lægger

evt. sedler i. Systemet beregner byttepengene og udbetaler dem:

- mønter direkte ud til kunden og sedler til ekspedienten, som så giver

dem til kunden.

Ingen penge til røvere

Michael Hjort forklarer om grunden til investeringen; ”En af mine

bagerkolleger havde fortalt mig om CashGuard-systemet  - han sagde,

at sådan et skulle jeg ha', for så var der ingen andre end mig, der kun-

ne komme i kassen. Så kommer der røvere i butikken, så kan de bare

ikke komme til pengene i CashGuard-systemet, men må gå igen med

tomme lommer. Det giver vores ansatte mere trygge arbejdsforhold”.

Her går tricktyvene forgæves Nem og hurtig kasse-opgørelse Ingen kassedifference her i butikken



CashGuard

Highlights
Ingen adgang til pengene�

Trygge forhold for personale�

Sikker betalingshåndtering�

Korrekt og hurtig kasse-opgørelse�

Ingen kassedifferencer�

Hurtigere vagtskifte�

Tyverisikker pengehåndtering og trygge arbejdsforhold

vi gav forkert tilbage – og værsgo', så havde du differencen!

Men efter vi har fået CashGuard-systemet, så stemmer kasse-opgørel-

sen – og så sparer vi oven i købet  14-15 arbejdstimer om ugen. Nu skal

jeg bare komme og tømme de lukkede kasser – og det kan jeg faktisk

nøjes med at gøre hver 3.-4. dag”, siger Christian med et smil.

Mange ting er blevet nemmere

CashGuard-systemet har også betydet andre fordele for Christian

Larsen, der forklarer; ”Det er blevet nemmere at ansætte og oplære

nye folk - nu er det let for dem at give tilbage, for de skal ikke selv

regne byttepenge ud, det gør CashGuard jo nu. Systemet betaler

mønterne tilbage til kunden – ekspedienten skal kun sørge for at give

kunden de evt. sedler, som CashGuard udbetaler”.

”Systemet giver også tryghed de ansatte imellem, for nu kan der ikke

”rapses” fra kassen, så ingen behøver gå rundt og føle sig mistænkt”,

fortæller Christian og uddyber; ”Tidligere har jeg haft medarbejdere,

der kunne finde på at stoppe penge i lommen, men det er vi ude over

nu, for det kan ikke længere lade sig gøre med CashGuard - der er

nemlig ikke adgang til pengene!”.

”Det er simpelthen den bedste investering, jeg har gjort”, siger bager-

mesteren hos Kirstens Konditori med et smil.

”Med CashGuard er der ikke længere adgang til kontanterne.”

- Christian Larsen, Kirstens Konditori, Brønshøj

Bagermester Christian Larsen, som er 2. generation i Kirstens

Konditori på Frederikssundsvej i Brønshøj, har haft bageriet i

10 år. Som et af de første bagerier i Danmark fik han i somme-

ren 2011 installeret 2 CashGuard kontantsystemer, for at ska-

be større sikkerhed og tryghed for sit personale i butikken.

Med en åbningstid fra 6 morgen til 6 aften og ca. 20 ansatte

er der meget at se til i Kirstens Konditori. Bageriet, som ligger

på en af de mest trafikerede veje i Danmark, har fine parke-

ringsmuligheder lige uden for døren - det gør det nemt for

kunderne, som der er mange af hele dagen igennem. For ca.

6 år siden moderniserede Christian Larsen butikken, som idag

fremstår lys og venlig.

Sikkerhed for alle

For to år siden besluttede Christian Larsen sig for at inves-

tere i 2 CashGuard-systemer til butikken, da han ønskede at

gøre sikkerheden bedre for alle. CashGuard-systemet er et

lukket kontantsystem, der tager imod kontanter, beregner og

udbetaler byttepenge og automatisk laver kasse-opgørelse.

Christian forklarer; ”Jeg valgte CashGuard pga. sikkerheden,

både for de ansattes skyld og for min egen skyld. Systemet

giver nemlig ikke kun sikkerhed overfor røvere og tricktyve,

men også sikkerhed i forbindelse med arbejdet med penge-

håndtering, som kan klares hurtigere og helt nøjagtigt nu.

Tidligere brugte personalet meget tid på at gøre kassen op,

men nu sparer vi et kvarter for hver kasse-opgørelse. Vi har

2 kasser, så på en dag med 4 kasse-skift sparer vi 1 time, bare

på selve kasse-opgørelsen. Den tid kan så bruges til andre

opgaver istedet”.

Christian tilføjer, ”Tidligere skulle jeg så også selv bruge tid

på gøre nye byttepenge-poser klar til alle kasserne og lægge

frem til næste dag. Og hvis kasse-opgørelsen så ikke stemte,

så skulle min kone oveni købet bruge ekstra tid på at finde ud

af, hvad der var galt”.

Nu stemmer kasse-opgørelsen

Og kasse-opgørelsen kunne godt drille – som Christian Larsen

fortæller; ”Den stemte sgu' aldrig. Det er ikke sikkert, at der

blev stjålet - det var nok nærmere fordi, ekspedienterne bare

tastede forkert ind. Der er jo travlt med 500 kunder i butikken

hver dag, så nogle gange fik vi sikkert forkert betaling eller

M
e

d
 f

o
rb

e
h

o
ld

 f
o

r 
æ

n
d

ri
n

g
e

r 
0

5
/2

0
1

3
.1

Scanvægt Nordic A/S � � � � � � �St rmoseg rdsvej 2 5230 Odense M Danmark info@scanvaegt.dk www.scanvaegt.dk/detail Tlf. 6591 6000 Fax 6591 6100æ å

Bye-bye,

Bandit!

Sparer 14-15 timer om ugen

Viola Ellitsgaard, Eriks Bageri, København S Lis Deleuran, Hammerhus Bageri, Herfølge

Helene Parbst, Strandvejens Bageri, Greve Jesper Clement, Meyers Bageri, Frederiksberg

Jeg valgte også CashGuard...




