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Korrekt og hurtig kasse-opgørelse
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Tyverisikker pengehåndtering og trygge arbejdsforhold

Her går røverne forgæves

Styr på kassedifferencerne

Sparer tid på kasse-opgørelsen

Nemt at oplære nye medarbejdere

Brugen af CashGuard også har betydet andre fordele, bl.a. er Miki

Kaibinger nu sluppet af med kassedifferencer.

”Før vi fik CashGuard-systemet, har vi et par gange haft nogle store

kassedifferencer, hvilket jo ikke er helt tilfredsstillende - det koster

meget arbejdstid og skaber lidt usikkerhed, fortæller Miki og fort-

sætter; ”Nu har vi fået sikkerhed for, at kassen stemmer - hver gang!

Systemet forhindrer simpelthen, at man kan lukke en ekspedition,

hvis ikke det korrekte beløb er betalt og registreret,” slutter han af.

CashGuard gør det også nemt for alle medarbejdere i Super Spar at

lave kasse-opgørelsen. Miki fortæller; ”Hvor vi tidligere skulle bruge

måske 10-15 minutter på at lave kasse-opgørelsen, så sparer vi en

del arbejdstid nu, da det er blevet hurtigere at lave den - det klarer

CashGuard-systemet med blot nogle få tryk”.

CashGuard er et enkelt og brugervenligt system - det betyder, at det

er nemt for oplære nye medarbejdere, som hurtigt kan sættes ind i

betjening af det. Og så letter det også ekspeditionen for medarbej-

derne, der ikke længere skal beregne og give byttepenge tilbage, det

sørger CashGuard-systemet nemlig for nu, så ekspedienten istedet

kan koncentrere sig om kunden og yde den bedste service.

”Her kan hverken røvere eller tyveknægte få fingre i pengene”

- Miki Kaibinger, Super Spar, Holluf Pile

Sikkerhed for personalet

Forebygger røveri og indbrud

For at forbedre sikkerheden for sit personale valgte Super

Spar-købmand Miki Kaibinger at investere i to CashGuard-

systemer i butikken i Holluf Pile, Odense. Systemerne blev

installeret en forårsdag i marts 2012 - først i den ene kasse-

linie og så den anden - og var køreklar samme dag.

Miki Kaibinger har haft egen butik siden 2003, men inden

da, havde han arbejdet i samme forretning igennem 5 år,

så det er var en erfaren købmand, der efter et generations-

skifte overtog butikken på Holluftsgårdvej.

Med et bredt varesortiment, der tilgodeser alle kunder, har

Miki skabt en god og stabil vækst i forretningen, som han

har udvidet og forbedret i flere omgange.

I marts 2012 investerede Miki Kaibingeri to CashGuard-

anlæg, som blev installeret i de to kasselinier i butikken.

Om grunden til at købe CashGuard-anlæggene forklarer

Miki; ”Jeg ønskede at sikre mit personale bedst muligt og

forhindre, at de kom til at stå i en grim situation med et

røveriforsøg”.

Han fortsætter; ”Vi har heldigvis ikke oplevet røveri her i

butikken, men en af vores kolleger var udsat for det - tyve-

ne brød ind i et kontor, brækkede væg ned til det tilstøden-

de kontor, hvor pengeskabet stod og trak det baglæns ud

derfra.

Den slags oplevelser vil vi gerne undvære og vi har derfor

forsøgt at sikre os på flere måder, bl.a. med CashGuard-

systemet - det er et totalt aflåst system uden adgang til

kontanterne, så hverken røvere eller tyveknægte kan få

fingre i pengene.

Miki Kaibinger forventer, at potentielle røvere helt vil fra-

vælge Super Spar-butikken, når de opdager, at man anven-

der CashGuard-systemet.

Han forklarer; ”Vi har sørget for at informere tydeligt om

det ved hjælp af CashGuard-stickers på vinduerne - de for-

tæller, at ”butikken er røveri-sikret med et lukket kasse-

system og der der ikke er adgang kontanter i butikken”.

Det vil forhåbentligt virke præventivt, så evt. røvere går

deres vej igen”.

Scanvægt har leveret de omtalte CashGuard-stickers, der

er lette at sætte på vinduerne.
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CashGuard - sikker kontanthåndering

Vil du vide mere om CashGuard?

CashGuard er et lukket, tyverisikkert kontanthåndteringssystem,

som forhindrer både røveri, tyveri og kontantsvind samt forkert

tilbagebetaling.

Systemet giver også korrekte og hurtigere kasseopgørelser, en

altid korrekt afstemt kasse, hurtigere vagtskifte og ikke mindst

- et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Vil du gerne have flere oplysninger om CashGuard-systemet,

så kontakt os på tlf. 6591 6000 - vi arrangerer gerne en demo

for dig, besøger dig eller sender dig en brochure på CashGuard.

Vores service-organisation består af et stort team af 75 kom-

petente teknikere og specialister, placeret i lokale afdelinger

over hele landet. Så uanset hvor i landet du befinder dig, er vi

hurtigt fremme, da vi rykker ud fra vores lokale servicecentre.

Vi tilbyder også support via telefon og internet, hvor du kan

blive guidet i bl.a. betjening, programmering og fejlretning.

Du kan få assistance hos vores support-afdeling, som også kan

hj pe dig lørdag og søndag med en udvidet ordning.

Markedsledende leverandør

Scanvaegt er detailhandlens leverandør af kontanthåndterings-

systemer, vægte, prismærkningsanlæg, pakkemaskiner, flaske-

automater, IT-systemer og etiketter fra eget trykkeri .

Scanvaegt beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hoved-

kontor i Aarhus, Detail-salgskontor og etikettrykkeri i Odense

samt service-afdelinger i Holstebro, Nørresundby, Kolding,

Hedehusene og Rønne.
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Ingen kassedifference

Hurtig installation

Udover at øge sikkerheden for personalet har CashGuard

også betydet andre fordele, fortæller Ejvind Kruse;

”CashGuard har gjort livet nemmere for os alle sammen - vi er

bl.a. sluppet helt af med kassedifferencer. Systemet sørger for

præcis betaling og for, at kassen altid stemmer - vi kan gan-

ske enkelt ikke lukke en kassetransaktion, hvis den ikke gør”.

Ejvind fortsætter ”Samtidig er det blevet meget hurtigere og

nemmere at lave kasse-opgørelsen - kassen stemmer jo altid nu,

så det kræver blot nogle få tryk. Vi sparer faktisk meget tid på

den opgave nu”.

Spar Gørding har anvendt CashGuard-systemerne siden juli

2012 og Ejvind Kruse er meget tilfreds både med dem og med

Scanvægt som leverandør.

”Vi har fået en god service af Scanvægt og har haft et positivt

samarbejde i forbindelse med installation af CashGuard-anlæg-

gene,” fortæller han. ”Selve installationen af de to anlæg klarede

Scanvægts tekniker, Johnni Langthjem, på bare en halv dag, så

det var hurtig ekspedition”, slutter Spar-købmanden i Gørding.

Nul kassedifferencer her

Siden René Schmidt Kjær i januar 2009 overtog Spar i Skovlund har

der været fart på udvikling af butikken, som er vækstet med 3 mio.

René har ny-indrettet hele butikken, så varerne præsenteres opti-

malt, og sammen med sit dygtige personale har René givet butikken

et stort løft og en virkelig positiv udvikling.

René arbejder kontinuerligt på forbedringer af butikken og har for

nylig investeret i 2 CashGuard- kontanthåndteringssystemer.

Efter en ubehagelig oplevelse med et indbrud, der udviklede sig til

et decideret røveri af 4 dages omsætning, satte René nemlig fokus

på sikkerheden i butikken. Han fik bl.a. installeret kodelås på alle

døre og tidslås på pengeskabet.

På en tankstation havde René set nogle smarte kontanthåndterings-

systemer, som er lukkede anlæg til modtagelse og udbetaling af

penge. Han fandt frem til 3 forskellige systemer, som han undersøgte

grundigt, da han havde flere krav, som skulle opfyldes - sådan et

system skulle bl.a. være hurtigt og så skulle det kunne integreres i

de eksisterende kasselinier.

Efter at have set en CashGuard- løsning hos SuperBest i Bogense og

selv at have testet anlægget hos Scanvægt i Odense, besluttede

René sig for at investere i 2 CashGuard-systemer til butikken.

Fokus på sikkerhed

Skulle kunne integreres i eksisterende kasselinier

Tryghed for personalet

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst med CashGuard”

”Nu klarer vi at lave kasse-opgørelsen på kun 15 sekunder!”

- René Schmidt Kjær, Super Spar, Skovlund

”Med CashGuard er vi sluppet helt af med kassedifferencer”

- Ejvind Kruse, Spar, Gørding

Hurtig ekspedition - med tid til small talk

Trygt arbejdsmiljø

Nul kassedifferencer

Kasse-opgørelse på 15 sekunder

Hurtig levering fra Scanvægt

Han redegør for sit valg; ”Hurtig ekspedition var et vigtigt

parameter for mig og det kunne CashGuard-anlægget fint

klare. Ekspeditionen går hurtigt og alligevel har vi tid til at

snakke lidt med vores kunder - det er også vigtigt for os”.

René fortæller videre; ”Jeg kunne bedst li' CashGuards kon-

struktion med en separat mønt-enhed til integration i kasse-

linien og en seddel-enhed ved kassen. Det design betød

også, at vi kunne beholde vores eksisterende kasselinier”.

Med de nye CashGuard-anlæg har René skabt et trygt miljø

for personalet - der er ingen adgang til kontanter i anlæg-

gene, som er lukkede systemer, og butikken vil derfor blive

”valgt fra” af potentielle røvere.

Der er der også andre fordele ved et CashGuard-system:

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst, siden vi tog

CashGuard i brug, ” forklarer René, ”Vi har ikke længere

kassedifferencer - det betyder i snit 1.000 kr. hver måned,

direkte ned på bundlinien”.

CashGuard-systemet håndterer både ind- og udbetaling.

Det forhindrer, at ekspedienten giver for meget tilbage

eller får for lidt penge af en kunde. Ekspeditionen ikke kan

lukkes, før end CashGuard-systemet har fået det korrekte

beløb. Derfor stemmer kasse-opgørelse altid.

René fortæller videre ”Oveni den økonomiske gevinst, så

sparer vi meget tid på kasse-opgørelsen; tidligere tog det

15 minutter - nu ta'r det blot 15 sekunder! Vi skal bare tryk-

ke på et par knapper, så klarer CashGuard-systemet resten.

Det betyder, at vi sparer ½ times løn hver eneste dag”.

Det er også nemt for alle at betjene CashGuard-systemet,

også vores medarbejdere under 18 år”, fortsætter René, ”- og

det er ligeså let at instruere en ny medarbejdere i brugen af

det, så der sparer vi også tid”.

Da René havde besluttet sig for CashGuard, ville han gerne

ha' dem i en fart - og det fik han; ”3 uger efter jeg havde af-

givet ordren, blev anlæggene leveret i butikken. Og i løbet af

2 dage var begge anlæg installeret i kasselinierne og i brug”.

Kassen stemmer - hver gang

Undgår tricktyveri

Kassen stemmer

En overskudsforretning

Integration i både kasselinier og disk

CashGuard-systemet er nemt for både ekspedient og kunde

at betjene og så sikrer det samtidig, at der ikke gives forkert

tilbage.

Lasse forklarer nærmere; ”CashGuard-systemet har betydet,

at vi nu undgår ”tricktyveri”, som især vores yngre medar-

bejdere kunne blive udsat for - f.eks. hvor en tricktyv påstår

at have betalt med en 500 kr. seddel, men reelt kun har be-

talt med en 50'er, for så at forlange at få flere penge tilbage

end han egentligt er berettiget til. I den situation kunne en

ung, uerfaren medarbejder godt komme i tvivl og så kom-

me til at betale for mange penge tilbage”.

Han fortsætter; ”Det undgår vi helt i dag, for CashGuard-

systemet registrerer jo helt præcist, hvor mange penge, der

er blevet indbetalt og tilbagebetaler præcis det korrekte

beløb - så det er ikke længere muligt at snyde sig til en

større tilbagebetaling”.

Hos SuperBest i Bogense er man nu også sluppet af med

kassedifferencerne.

”Tidligere oplevede vi at have kassedifferencer, som vi

brugte en del arbejdstid på, både vores ekspedienter og

bagefter også vores regnskabsmedarbejder. Det var jo lidt

af et detektivarbejde at finde differencen og det kunne der

godt gå en del arbejdstid med,” fortæller Lasse og fortsætter;

”Men det undgår vi nu, da Cashguard-systemet sørger

for, at kassen altid stemmer - ellers kan du ganske enkelt

ikke afslutte en ekspedition,” runder han af.

Lasse Andersen fortæller videre;”Jeg vurderer, at vi sparer

ca. 70.000 kr. årligt, efter vi har fået CashGuard - heraf bru-

ger vi ca. 35.000 til afdrag og service-kontrakt. Men stadig,

så er det det en overskudsforretning for os og det er jo en

økonomisk sidegevinst oveni den primære grund til inves-

teringen, nemlig at skabe større sikkerhed for vores perso-

nale,” slutter Lasse Andersen af med et smil.

CashGuard-systemerne, som består af mønt-tårn og seddel-

enhed, er monteret i SuperBests eksisterende kasselinier og

bager-/kioskdisk, og fremstår som en vel-integreret helhed,

både hvad angår placering, design og farver.

I 2006 flyttede SuperBest i egen, ny bygning nær havnen i Bogense.

Inden da havde brødrene Lasse og Palle Andersen i 19 år drevet for-

retning i mindre butik. I den nye bygning blev butiksarealet øget til

1600 m2 og med 65 ansatte er der nok at se til for købmændene.

Med indførelsen af den nye lukkelov har SuperBest udvidet åbnings-

tiden fra 07.00 20.00 og holder nu også søndagsåben. Lasse Ander-

sen fortæller; ”Vi er glade for den nye lukkelov, som betyder, at vi

nu i modsætning til tidligere - også kan holde åben om søndagen,

ligesom vores konkurrenter med en lavere omsætning”.

Lasse og Palle Andersen har også videre-udviklet forretningen på

andre områder og i juni 2011 besluttede de at investere i CashGuard-

systemet for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for deres an-

satte. I alt blev der indkøbt seks komplette CashGuard-anlæg - fire

blev installeret i kasselinierne og to i kiosk/bager-afdeling.

”Vi har investereret i CashGuard-anlæggene for at skabe større sik-

kerhed for vores personale”, fortæller Lasse og fortsætter; ”Med den

udvidede åbningstid kunne vi blive med udsat for røveri-forsøg og

jeg ønsker ikke, at vores medarbejdere skal føle sig utrygge på deres

arbejdsplads. Så med de lukkede CashGuard-anlæg, hvor der ikke

er adgang til kontanter, kan vi forebygge evt. røveri-forsøg”.

Nye åbningstider

Ingen adgang til kontanter

”CashGuard-systemet har betydet, at vi nu undgår ”tricktyveri”

- Lasse Andersen, SuperBest, Bogense

Udvidet åbningstid

Tryghed og sikkerhed for personale

Den rigtige pris

Brugervenlige systemer

Spar-butikken i Gørding ligger i en stor, flot rødstensbygning

midt på hovedgaden i Gørding. Købmand Ejvind Kruse har

haft butikken siden 1. maj 1988 og har konstant udviklet

forretningen både hvad angår drift, indretning og arbejds-

rutiner. Senest har han investeret i to CashGuard kontant-

håndteringssystemer for at øge sikkerheden for sit personale.

Med den nye lukkelov har Spar i Gørding udvidet åbnings-

tiden, så der nu er åben fra kl. 8.00 til kl. 21.00 og fra 9.00 til

21.00 om søndangen. Ejvind Kruse klarer at bemande butik-

ken i den udvidede åbningstid med det nuværende antal

ansatte - det betyder dog, at der blot er én medarbejder i

de tidlige og sene timer i butikken.

Til spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at købe Cash-

Guard-anlæggene, svarer Ejvind Kruse kort; ”Sikkerhed for

personalet”. Han forklarer nærmere; ”Da den lokale bank

lukkede, var bageren, brugsen og vi de eneste butikker,

som er tilbage her i byen og så kunne jeg jo godt regne ud,

at vi kunne blive det næste sted, en potentiel røver ville

besøge. Da vi samtidig har medarbejdere på vagt alene om

morgenen og aftenen, ønskede jeg at forbedre sikkerheden

her i butikken”.

Udover CashGuard-anlæggene har Ejvind Kruse også fået

opsat kamera-overvågning i butikken, hvilket også medvir-

ker til et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan

føle sig trygge.

Efter at have kikket på flere kontanthåndteringssystemer,

besluttede Ejvind Kruse sig for at købe 2 stk. CashGuard-

systemer hos Scanvægt. ”Hvorfor? Fordi de havde den

bedste pris og fordi jeg selv kunne bestemme, om jeg ville

ha' en servicekontrakt på anlæggene. Hos nogle leverandø-

rer er en servicekontrakt obligatorisk og det bliver det be-

stemt ikke billigere af”, forklarer Ejvind.

De nye CashGuard-anlæg er blevet vel modtaget af både

kunder og medarbejderne hos Spar i Gørding. De er nemme

at betjene og de er meget enkle at lære at bruge for nye

medarbejdere. Desuden frigør de tid og opmærksomhed,

som medarbejderne kan bruge til at snakke med kunderne

og yde god kundeservice.
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butikken, men en af vores kolleger var udsat for det - tyve-

ne brød ind i et kontor, brækkede væg ned til det tilstøden-
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vælge Super Spar-butikken, når de opdager, at man anven-
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Han forklarer; ”Vi har sørget for at informere tydeligt om

det ved hjælp af CashGuard-stickers på vinduerne - de for-

tæller, at ”butikken er røveri-sikret med et lukket kasse-
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så kontakt os på tlf. 6591 6000 - vi arrangerer gerne en demo

for dig, besøger dig eller sender dig en brochure på CashGuard.

Vores service-organisation består af et stort team af 75 kom-

petente teknikere og specialister, placeret i lokale afdelinger

over hele landet. Så uanset hvor i landet du befinder dig, er vi

hurtigt fremme, da vi rykker ud fra vores lokale servicecentre.

Vi tilbyder også support via telefon og internet, hvor du kan

blive guidet i bl.a. betjening, programmering og fejlretning.

Du kan få assistance hos vores support-afdeling, som også kan

hj pe dig lørdag og søndag med en udvidet ordning.

Markedsledende leverandør

Scanvaegt er detailhandlens leverandør af kontanthåndterings-

systemer, vægte, prismærkningsanlæg, pakkemaskiner, flaske-

automater, IT-systemer og etiketter fra eget trykkeri .

Scanvaegt beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hoved-

kontor i Aarhus, Detail-salgskontor og etikettrykkeri i Odense

samt service-afdelinger i Holstebro, Nørresundby, Kolding,

Hedehusene og Rønne.
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Ingen kassedifference

Hurtig installation

Udover at øge sikkerheden for personalet har CashGuard

også betydet andre fordele, fortæller Ejvind Kruse;

”CashGuard har gjort livet nemmere for os alle sammen - vi er

bl.a. sluppet helt af med kassedifferencer. Systemet sørger for

præcis betaling og for, at kassen altid stemmer - vi kan gan-

ske enkelt ikke lukke en kassetransaktion, hvis den ikke gør”.

Ejvind fortsætter ”Samtidig er det blevet meget hurtigere og

nemmere at lave kasse-opgørelsen - kassen stemmer jo altid nu,

så det kræver blot nogle få tryk. Vi sparer faktisk meget tid på

den opgave nu”.

Spar Gørding har anvendt CashGuard-systemerne siden juli

2012 og Ejvind Kruse er meget tilfreds både med dem og med

Scanvægt som leverandør.

”Vi har fået en god service af Scanvægt og har haft et positivt

samarbejde i forbindelse med installation af CashGuard-anlæg-

gene,” fortæller han. ”Selve installationen af de to anlæg klarede

Scanvægts tekniker, Johnni Langthjem, på bare en halv dag, så

det var hurtig ekspedition”, slutter Spar-købmanden i Gørding.

Nul kassedifferencer her

Siden René Schmidt Kjær i januar 2009 overtog Spar i Skovlund har

der været fart på udvikling af butikken, som er vækstet med 3 mio.

René har ny-indrettet hele butikken, så varerne præsenteres opti-

malt, og sammen med sit dygtige personale har René givet butikken

et stort løft og en virkelig positiv udvikling.

René arbejder kontinuerligt på forbedringer af butikken og har for

nylig investeret i 2 CashGuard- kontanthåndteringssystemer.

Efter en ubehagelig oplevelse med et indbrud, der udviklede sig til

et decideret røveri af 4 dages omsætning, satte René nemlig fokus

på sikkerheden i butikken. Han fik bl.a. installeret kodelås på alle

døre og tidslås på pengeskabet.

På en tankstation havde René set nogle smarte kontanthåndterings-

systemer, som er lukkede anlæg til modtagelse og udbetaling af

penge. Han fandt frem til 3 forskellige systemer, som han undersøgte

grundigt, da han havde flere krav, som skulle opfyldes - sådan et

system skulle bl.a. være hurtigt og så skulle det kunne integreres i

de eksisterende kasselinier.

Efter at have set en CashGuard- løsning hos SuperBest i Bogense og

selv at have testet anlægget hos Scanvægt i Odense, besluttede

René sig for at investere i 2 CashGuard-systemer til butikken.

Fokus på sikkerhed

Skulle kunne integreres i eksisterende kasselinier

Tryghed for personalet

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst med CashGuard”

”Nu klarer vi at lave kasse-opgørelsen på kun 15 sekunder!”

- René Schmidt Kjær, Super Spar, Skovlund

”Med CashGuard er vi sluppet helt af med kassedifferencer”

- Ejvind Kruse, Spar, Gørding

Hurtig ekspedition - med tid til small talk

Trygt arbejdsmiljø

Nul kassedifferencer

Kasse-opgørelse på 15 sekunder

Hurtig levering fra Scanvægt

Han redegør for sit valg; ”Hurtig ekspedition var et vigtigt

parameter for mig og det kunne CashGuard-anlægget fint

klare. Ekspeditionen går hurtigt og alligevel har vi tid til at

snakke lidt med vores kunder - det er også vigtigt for os”.

René fortæller videre; ”Jeg kunne bedst li' CashGuards kon-

struktion med en separat mønt-enhed til integration i kasse-

linien og en seddel-enhed ved kassen. Det design betød

også, at vi kunne beholde vores eksisterende kasselinier”.

Med de nye CashGuard-anlæg har René skabt et trygt miljø

for personalet - der er ingen adgang til kontanter i anlæg-

gene, som er lukkede systemer, og butikken vil derfor blive

”valgt fra” af potentielle røvere.

Der er der også andre fordele ved et CashGuard-system:

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst, siden vi tog

CashGuard i brug, ” forklarer René, ”Vi har ikke længere

kassedifferencer - det betyder i snit 1.000 kr. hver måned,

direkte ned på bundlinien”.

CashGuard-systemet håndterer både ind- og udbetaling.

Det forhindrer, at ekspedienten giver for meget tilbage

eller får for lidt penge af en kunde. Ekspeditionen ikke kan

lukkes, før end CashGuard-systemet har fået det korrekte

beløb. Derfor stemmer kasse-opgørelse altid.

René fortæller videre ”Oveni den økonomiske gevinst, så

sparer vi meget tid på kasse-opgørelsen; tidligere tog det

15 minutter - nu ta'r det blot 15 sekunder! Vi skal bare tryk-

ke på et par knapper, så klarer CashGuard-systemet resten.

Det betyder, at vi sparer ½ times løn hver eneste dag”.

Det er også nemt for alle at betjene CashGuard-systemet,

også vores medarbejdere under 18 år”, fortsætter René, ”- og

det er ligeså let at instruere en ny medarbejdere i brugen af

det, så der sparer vi også tid”.

Da René havde besluttet sig for CashGuard, ville han gerne

ha' dem i en fart - og det fik han; ”3 uger efter jeg havde af-

givet ordren, blev anlæggene leveret i butikken. Og i løbet af

2 dage var begge anlæg installeret i kasselinierne og i brug”.

Kassen stemmer - hver gang

Undgår tricktyveri

Kassen stemmer

En overskudsforretning

Integration i både kasselinier og disk

CashGuard-systemet er nemt for både ekspedient og kunde

at betjene og så sikrer det samtidig, at der ikke gives forkert

tilbage.

Lasse forklarer nærmere; ”CashGuard-systemet har betydet,

at vi nu undgår ”tricktyveri”, som især vores yngre medar-

bejdere kunne blive udsat for - f.eks. hvor en tricktyv påstår

at have betalt med en 500 kr. seddel, men reelt kun har be-

talt med en 50'er, for så at forlange at få flere penge tilbage

end han egentligt er berettiget til. I den situation kunne en

ung, uerfaren medarbejder godt komme i tvivl og så kom-

me til at betale for mange penge tilbage”.

Han fortsætter; ”Det undgår vi helt i dag, for CashGuard-

systemet registrerer jo helt præcist, hvor mange penge, der

er blevet indbetalt og tilbagebetaler præcis det korrekte

beløb - så det er ikke længere muligt at snyde sig til en

større tilbagebetaling”.

Hos SuperBest i Bogense er man nu også sluppet af med

kassedifferencerne.

”Tidligere oplevede vi at have kassedifferencer, som vi

brugte en del arbejdstid på, både vores ekspedienter og

bagefter også vores regnskabsmedarbejder. Det var jo lidt

af et detektivarbejde at finde differencen og det kunne der

godt gå en del arbejdstid med,” fortæller Lasse og fortsætter;

”Men det undgår vi nu, da Cashguard-systemet sørger

for, at kassen altid stemmer - ellers kan du ganske enkelt

ikke afslutte en ekspedition,” runder han af.

Lasse Andersen fortæller videre;”Jeg vurderer, at vi sparer

ca. 70.000 kr. årligt, efter vi har fået CashGuard - heraf bru-

ger vi ca. 35.000 til afdrag og service-kontrakt. Men stadig,

så er det det en overskudsforretning for os og det er jo en

økonomisk sidegevinst oveni den primære grund til inves-

teringen, nemlig at skabe større sikkerhed for vores perso-

nale,” slutter Lasse Andersen af med et smil.

CashGuard-systemerne, som består af mønt-tårn og seddel-

enhed, er monteret i SuperBests eksisterende kasselinier og

bager-/kioskdisk, og fremstår som en vel-integreret helhed,

både hvad angår placering, design og farver.

I 2006 flyttede SuperBest i egen, ny bygning nær havnen i Bogense.

Inden da havde brødrene Lasse og Palle Andersen i 19 år drevet for-

retning i mindre butik. I den nye bygning blev butiksarealet øget til

1600 m2 og med 65 ansatte er der nok at se til for købmændene.

Med indførelsen af den nye lukkelov har SuperBest udvidet åbnings-

tiden fra 07.00 20.00 og holder nu også søndagsåben. Lasse Ander-

sen fortæller; ”Vi er glade for den nye lukkelov, som betyder, at vi

nu i modsætning til tidligere - også kan holde åben om søndagen,

ligesom vores konkurrenter med en lavere omsætning”.

Lasse og Palle Andersen har også videre-udviklet forretningen på

andre områder og i juni 2011 besluttede de at investere i CashGuard-

systemet for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for deres an-

satte. I alt blev der indkøbt seks komplette CashGuard-anlæg - fire

blev installeret i kasselinierne og to i kiosk/bager-afdeling.

”Vi har investereret i CashGuard-anlæggene for at skabe større sik-

kerhed for vores personale”, fortæller Lasse og fortsætter; ”Med den

udvidede åbningstid kunne vi blive med udsat for røveri-forsøg og

jeg ønsker ikke, at vores medarbejdere skal føle sig utrygge på deres

arbejdsplads. Så med de lukkede CashGuard-anlæg, hvor der ikke

er adgang til kontanter, kan vi forebygge evt. røveri-forsøg”.

Nye åbningstider

Ingen adgang til kontanter

”CashGuard-systemet har betydet, at vi nu undgår ”tricktyveri”

- Lasse Andersen, SuperBest, Bogense

Udvidet åbningstid

Tryghed og sikkerhed for personale

Den rigtige pris

Brugervenlige systemer

Spar-butikken i Gørding ligger i en stor, flot rødstensbygning

midt på hovedgaden i Gørding. Købmand Ejvind Kruse har

haft butikken siden 1. maj 1988 og har konstant udviklet

forretningen både hvad angår drift, indretning og arbejds-

rutiner. Senest har han investeret i to CashGuard kontant-

håndteringssystemer for at øge sikkerheden for sit personale.

Med den nye lukkelov har Spar i Gørding udvidet åbnings-

tiden, så der nu er åben fra kl. 8.00 til kl. 21.00 og fra 9.00 til

21.00 om søndangen. Ejvind Kruse klarer at bemande butik-

ken i den udvidede åbningstid med det nuværende antal

ansatte - det betyder dog, at der blot er én medarbejder i

de tidlige og sene timer i butikken.

Til spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at købe Cash-

Guard-anlæggene, svarer Ejvind Kruse kort; ”Sikkerhed for

personalet”. Han forklarer nærmere; ”Da den lokale bank

lukkede, var bageren, brugsen og vi de eneste butikker,

som er tilbage her i byen og så kunne jeg jo godt regne ud,

at vi kunne blive det næste sted, en potentiel røver ville

besøge. Da vi samtidig har medarbejdere på vagt alene om

morgenen og aftenen, ønskede jeg at forbedre sikkerheden

her i butikken”.

Udover CashGuard-anlæggene har Ejvind Kruse også fået

opsat kamera-overvågning i butikken, hvilket også medvir-

ker til et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan

føle sig trygge.

Efter at have kikket på flere kontanthåndteringssystemer,

besluttede Ejvind Kruse sig for at købe 2 stk. CashGuard-

systemer hos Scanvægt. ”Hvorfor? Fordi de havde den

bedste pris og fordi jeg selv kunne bestemme, om jeg ville

ha' en servicekontrakt på anlæggene. Hos nogle leverandø-

rer er en servicekontrakt obligatorisk og det bliver det be-

stemt ikke billigere af”, forklarer Ejvind.

De nye CashGuard-anlæg er blevet vel modtaget af både

kunder og medarbejderne hos Spar i Gørding. De er nemme

at betjene og de er meget enkle at lære at bruge for nye

medarbejdere. Desuden frigør de tid og opmærksomhed,

som medarbejderne kan bruge til at snakke med kunderne

og yde god kundeservice.



Ingen kassedifference

Hurtig installation

Udover at øge sikkerheden for personalet har CashGuard

også betydet andre fordele, fortæller Ejvind Kruse;

”CashGuard har gjort livet nemmere for os alle sammen - vi er

bl.a. sluppet helt af med kassedifferencer. Systemet sørger for

præcis betaling og for, at kassen altid stemmer - vi kan gan-

ske enkelt ikke lukke en kassetransaktion, hvis den ikke gør”.

Ejvind fortsætter ”Samtidig er det blevet meget hurtigere og

nemmere at lave kasse-opgørelsen - kassen stemmer jo altid nu,

så det kræver blot nogle få tryk. Vi sparer faktisk meget tid på

den opgave nu”.

Spar Gørding har anvendt CashGuard-systemerne siden juli

2012 og Ejvind Kruse er meget tilfreds både med dem og med

Scanvægt som leverandør.

”Vi har fået en god service af Scanvægt og har haft et positivt

samarbejde i forbindelse med installation af CashGuard-anlæg-

gene,” fortæller han. ”Selve installationen af de to anlæg klarede

Scanvægts tekniker, Johnni Langthjem, på bare en halv dag, så

det var hurtig ekspedition”, slutter Spar-købmanden i Gørding.

Nul kassedifferencer her

Siden René Schmidt Kjær i januar 2009 overtog Spar i Skovlund har

der været fart på udvikling af butikken, som er vækstet med 3 mio.

René har ny-indrettet hele butikken, så varerne præsenteres opti-

malt, og sammen med sit dygtige personale har René givet butikken

et stort løft og en virkelig positiv udvikling.

René arbejder kontinuerligt på forbedringer af butikken og har for

nylig investeret i 2 CashGuard- kontanthåndteringssystemer.

Efter en ubehagelig oplevelse med et indbrud, der udviklede sig til

et decideret røveri af 4 dages omsætning, satte René nemlig fokus

på sikkerheden i butikken. Han fik bl.a. installeret kodelås på alle

døre og tidslås på pengeskabet.

På en tankstation havde René set nogle smarte kontanthåndterings-

systemer, som er lukkede anlæg til modtagelse og udbetaling af

penge. Han fandt frem til 3 forskellige systemer, som han undersøgte

grundigt, da han havde flere krav, som skulle opfyldes - sådan et

system skulle bl.a. være hurtigt og så skulle det kunne integreres i

de eksisterende kasselinier.

Efter at have set en CashGuard- løsning hos SuperBest i Bogense og

selv at have testet anlægget hos Scanvægt i Odense, besluttede

René sig for at investere i 2 CashGuard-systemer til butikken.

Fokus på sikkerhed

Skulle kunne integreres i eksisterende kasselinier

Tryghed for personalet

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst med CashGuard”

”Nu klarer vi at lave kasse-opgørelsen på kun 15 sekunder!”

- René Schmidt Kjær, Super Spar, Skovlund

”Med CashGuard er vi sluppet helt af med kassedifferencer”

- Ejvind Kruse, Spar, Gørding

Hurtig ekspedition - med tid til small talk

Trygt arbejdsmiljø

Nul kassedifferencer

Kasse-opgørelse på 15 sekunder

Hurtig levering fra Scanvægt

Han redegør for sit valg; ”Hurtig ekspedition var et vigtigt

parameter for mig og det kunne CashGuard-anlægget fint

klare. Ekspeditionen går hurtigt og alligevel har vi tid til at

snakke lidt med vores kunder - det er også vigtigt for os”.

René fortæller videre; ”Jeg kunne bedst li' CashGuards kon-

struktion med en separat mønt-enhed til integration i kasse-

linien og en seddel-enhed ved kassen. Det design betød

også, at vi kunne beholde vores eksisterende kasselinier”.

Med de nye CashGuard-anlæg har René skabt et trygt miljø

for personalet - der er ingen adgang til kontanter i anlæg-

gene, som er lukkede systemer, og butikken vil derfor blive

”valgt fra” af potentielle røvere.

Der er der også andre fordele ved et CashGuard-system:

”Vi har fået en mærkbar økonomisk gevinst, siden vi tog

CashGuard i brug, ” forklarer René, ”Vi har ikke længere

kassedifferencer - det betyder i snit 1.000 kr. hver måned,

direkte ned på bundlinien”.

CashGuard-systemet håndterer både ind- og udbetaling.

Det forhindrer, at ekspedienten giver for meget tilbage

eller får for lidt penge af en kunde. Ekspeditionen ikke kan

lukkes, før end CashGuard-systemet har fået det korrekte

beløb. Derfor stemmer kasse-opgørelse altid.

René fortæller videre ”Oveni den økonomiske gevinst, så

sparer vi meget tid på kasse-opgørelsen; tidligere tog det

15 minutter - nu ta'r det blot 15 sekunder! Vi skal bare tryk-

ke på et par knapper, så klarer CashGuard-systemet resten.

Det betyder, at vi sparer ½ times løn hver eneste dag”.

Det er også nemt for alle at betjene CashGuard-systemet,

også vores medarbejdere under 18 år”, fortsætter René, ”- og

det er ligeså let at instruere en ny medarbejdere i brugen af

det, så der sparer vi også tid”.

Da René havde besluttet sig for CashGuard, ville han gerne

ha' dem i en fart - og det fik han; ”3 uger efter jeg havde af-

givet ordren, blev anlæggene leveret i butikken. Og i løbet af

2 dage var begge anlæg installeret i kasselinierne og i brug”.

Kassen stemmer - hver gang

Undgår tricktyveri

Kassen stemmer

En overskudsforretning

Integration i både kasselinier og disk

CashGuard-systemet er nemt for både ekspedient og kunde

at betjene og så sikrer det samtidig, at der ikke gives forkert

tilbage.

Lasse forklarer nærmere; ”CashGuard-systemet har betydet,

at vi nu undgår ”tricktyveri”, som især vores yngre medar-

bejdere kunne blive udsat for - f.eks. hvor en tricktyv påstår

at have betalt med en 500 kr. seddel, men reelt kun har be-

talt med en 50'er, for så at forlange at få flere penge tilbage

end han egentligt er berettiget til. I den situation kunne en

ung, uerfaren medarbejder godt komme i tvivl og så kom-

me til at betale for mange penge tilbage”.

Han fortsætter; ”Det undgår vi helt i dag, for CashGuard-

systemet registrerer jo helt præcist, hvor mange penge, der

er blevet indbetalt og tilbagebetaler præcis det korrekte

beløb - så det er ikke længere muligt at snyde sig til en

større tilbagebetaling”.

Hos SuperBest i Bogense er man nu også sluppet af med

kassedifferencerne.

”Tidligere oplevede vi at have kassedifferencer, som vi

brugte en del arbejdstid på, både vores ekspedienter og

bagefter også vores regnskabsmedarbejder. Det var jo lidt

af et detektivarbejde at finde differencen og det kunne der

godt gå en del arbejdstid med,” fortæller Lasse og fortsætter;

”Men det undgår vi nu, da Cashguard-systemet sørger

for, at kassen altid stemmer - ellers kan du ganske enkelt

ikke afslutte en ekspedition,” runder han af.

Lasse Andersen fortæller videre;”Jeg vurderer, at vi sparer

ca. 70.000 kr. årligt, efter vi har fået CashGuard - heraf bru-

ger vi ca. 35.000 til afdrag og service-kontrakt. Men stadig,

så er det det en overskudsforretning for os og det er jo en

økonomisk sidegevinst oveni den primære grund til inves-

teringen, nemlig at skabe større sikkerhed for vores perso-

nale,” slutter Lasse Andersen af med et smil.

CashGuard-systemerne, som består af mønt-tårn og seddel-

enhed, er monteret i SuperBests eksisterende kasselinier og

bager-/kioskdisk, og fremstår som en vel-integreret helhed,

både hvad angår placering, design og farver.

I 2006 flyttede SuperBest i egen, ny bygning nær havnen i Bogense.

Inden da havde brødrene Lasse og Palle Andersen i 19 år drevet for-

retning i mindre butik. I den nye bygning blev butiksarealet øget til

1600 m2 og med 65 ansatte er der nok at se til for købmændene.

Med indførelsen af den nye lukkelov har SuperBest udvidet åbnings-

tiden fra 07.00 20.00 og holder nu også søndagsåben. Lasse Ander-

sen fortæller; ”Vi er glade for den nye lukkelov, som betyder, at vi

nu i modsætning til tidligere - også kan holde åben om søndagen,

ligesom vores konkurrenter med en lavere omsætning”.

Lasse og Palle Andersen har også videre-udviklet forretningen på

andre områder og i juni 2011 besluttede de at investere i CashGuard-

systemet for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for deres an-

satte. I alt blev der indkøbt seks komplette CashGuard-anlæg - fire

blev installeret i kasselinierne og to i kiosk/bager-afdeling.

”Vi har investereret i CashGuard-anlæggene for at skabe større sik-

kerhed for vores personale”, fortæller Lasse og fortsætter; ”Med den

udvidede åbningstid kunne vi blive med udsat for røveri-forsøg og

jeg ønsker ikke, at vores medarbejdere skal føle sig utrygge på deres

arbejdsplads. Så med de lukkede CashGuard-anlæg, hvor der ikke

er adgang til kontanter, kan vi forebygge evt. røveri-forsøg”.

Nye åbningstider

Ingen adgang til kontanter

”CashGuard-systemet har betydet, at vi nu undgår ”tricktyveri”

- Lasse Andersen, SuperBest, Bogense

Udvidet åbningstid

Tryghed og sikkerhed for personale

Den rigtige pris

Brugervenlige systemer

Spar-butikken i Gørding ligger i en stor, flot rødstensbygning

midt på hovedgaden i Gørding. Købmand Ejvind Kruse har

haft butikken siden 1. maj 1988 og har konstant udviklet

forretningen både hvad angår drift, indretning og arbejds-

rutiner. Senest har han investeret i to CashGuard kontant-

håndteringssystemer for at øge sikkerheden for sit personale.

Med den nye lukkelov har Spar i Gørding udvidet åbnings-

tiden, så der nu er åben fra kl. 8.00 til kl. 21.00 og fra 9.00 til

21.00 om søndangen. Ejvind Kruse klarer at bemande butik-

ken i den udvidede åbningstid med det nuværende antal

ansatte - det betyder dog, at der blot er én medarbejder i

de tidlige og sene timer i butikken.

Til spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at købe Cash-

Guard-anlæggene, svarer Ejvind Kruse kort; ”Sikkerhed for

personalet”. Han forklarer nærmere; ”Da den lokale bank

lukkede, var bageren, brugsen og vi de eneste butikker,

som er tilbage her i byen og så kunne jeg jo godt regne ud,

at vi kunne blive det næste sted, en potentiel røver ville

besøge. Da vi samtidig har medarbejdere på vagt alene om

morgenen og aftenen, ønskede jeg at forbedre sikkerheden

her i butikken”.

Udover CashGuard-anlæggene har Ejvind Kruse også fået

opsat kamera-overvågning i butikken, hvilket også medvir-

ker til et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan

føle sig trygge.

Efter at have kikket på flere kontanthåndteringssystemer,

besluttede Ejvind Kruse sig for at købe 2 stk. CashGuard-

systemer hos Scanvægt. ”Hvorfor? Fordi de havde den

bedste pris og fordi jeg selv kunne bestemme, om jeg ville

ha' en servicekontrakt på anlæggene. Hos nogle leverandø-

rer er en servicekontrakt obligatorisk og det bliver det be-

stemt ikke billigere af”, forklarer Ejvind.

De nye CashGuard-anlæg er blevet vel modtaget af både

kunder og medarbejderne hos Spar i Gørding. De er nemme

at betjene og de er meget enkle at lære at bruge for nye

medarbejdere. Desuden frigør de tid og opmærksomhed,

som medarbejderne kan bruge til at snakke med kunderne

og yde god kundeservice.



CashGuard

Highlights
Ingen adgang til pengene

Trygge forhold for personale

Sikker betalingshåndtering

Korrekt og hurtig kasse-opgørelse

Ingen kassedifferencer

Hurtigere vagtskifte
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Tyverisikker pengehåndtering og trygge arbejdsforhold

Her går røverne forgæves

Styr på kassedifferencerne

Sparer tid på kasse-opgørelsen

Nemt at oplære nye medarbejdere

Brugen af CashGuard også har betydet andre fordele, bl.a. er Miki

Kaibinger nu sluppet af med kassedifferencer.

”Før vi fik CashGuard-systemet, har vi et par gange haft nogle store

kassedifferencer, hvilket jo ikke er helt tilfredsstillende - det koster

meget arbejdstid og skaber lidt usikkerhed, fortæller Miki og fort-

sætter; ”Nu har vi fået sikkerhed for, at kassen stemmer - hver gang!

Systemet forhindrer simpelthen, at man kan lukke en ekspedition,

hvis ikke det korrekte beløb er betalt og registreret,” slutter han af.

CashGuard gør det også nemt for alle medarbejdere i Super Spar at

lave kasse-opgørelsen. Miki fortæller; ”Hvor vi tidligere skulle bruge

måske 10-15 minutter på at lave kasse-opgørelsen, så sparer vi en

del arbejdstid nu, da det er blevet hurtigere at lave den - det klarer

CashGuard-systemet med blot nogle få tryk”.

CashGuard er et enkelt og brugervenligt system - det betyder, at det

er nemt for oplære nye medarbejdere, som hurtigt kan sættes ind i

betjening af det. Og så letter det også ekspeditionen for medarbej-

derne, der ikke længere skal beregne og give byttepenge tilbage, det

sørger CashGuard-systemet nemlig for nu, så ekspedienten istedet

kan koncentrere sig om kunden og yde den bedste service.

”Her kan hverken røvere eller tyveknægte få fingre i pengene”

- Miki Kaibinger, Super Spar, Holluf Pile

Sikkerhed for personalet

Forebygger røveri og indbrud

For at forbedre sikkerheden for sit personale valgte Super

Spar-købmand Miki Kaibinger at investere i to CashGuard-

systemer i butikken i Holluf Pile, Odense. Systemerne blev

installeret en forårsdag i marts 2012 - først i den ene kasse-

linie og så den anden - og var køreklar samme dag.

Miki Kaibinger har haft egen butik siden 2003, men inden

da, havde han arbejdet i samme forretning igennem 5 år,

så det er var en erfaren købmand, der efter et generations-

skifte overtog butikken på Holluftsgårdvej.

Med et bredt varesortiment, der tilgodeser alle kunder, har

Miki skabt en god og stabil vækst i forretningen, som han

har udvidet og forbedret i flere omgange.

I marts 2012 investerede Miki Kaibingeri to CashGuard-

anlæg, som blev installeret i de to kasselinier i butikken.

Om grunden til at købe CashGuard-anlæggene forklarer

Miki; ”Jeg ønskede at sikre mit personale bedst muligt og

forhindre, at de kom til at stå i en grim situation med et

røveriforsøg”.

Han fortsætter; ”Vi har heldigvis ikke oplevet røveri her i

butikken, men en af vores kolleger var udsat for det - tyve-

ne brød ind i et kontor, brækkede væg ned til det tilstøden-

de kontor, hvor pengeskabet stod og trak det baglæns ud

derfra.

Den slags oplevelser vil vi gerne undvære og vi har derfor

forsøgt at sikre os på flere måder, bl.a. med CashGuard-

systemet - det er et totalt aflåst system uden adgang til

kontanterne, så hverken røvere eller tyveknægte kan få

fingre i pengene.

Miki Kaibinger forventer, at potentielle røvere helt vil fra-

vælge Super Spar-butikken, når de opdager, at man anven-

der CashGuard-systemet.

Han forklarer; ”Vi har sørget for at informere tydeligt om

det ved hjælp af CashGuard-stickers på vinduerne - de for-

tæller, at ”butikken er røveri-sikret med et lukket kasse-

system og der der ikke er adgang kontanter i butikken”.

Det vil forhåbentligt virke præventivt, så evt. røvere går

deres vej igen”.

Scanvægt har leveret de omtalte CashGuard-stickers, der

er lette at sætte på vinduerne.

M
e

d
fo

rb
e

h
o

ld
fo

r
æ

n
d

ri
n

g
e

r
1

2
/2

0
1

2
.1

Scanvægt Nordic A/S � � � � � � �Stærmosegårdsvej 2 5230 Odense M Danmark info@scanvaegt.dk www.scanvaegt.dk/detail Tlf. 6591 6000 Fax 6591 6100

CashGuard - sikker kontanthåndering

Vil du vide mere om CashGuard?

CashGuard er et lukket, tyverisikkert kontanthåndteringssystem,

som forhindrer både røveri, tyveri og kontantsvind samt forkert

tilbagebetaling.

Systemet giver også korrekte og hurtigere kasseopgørelser, en

altid korrekt afstemt kasse, hurtigere vagtskifte og ikke mindst

- et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Vil du gerne have flere oplysninger om CashGuard-systemet,

så kontakt os på tlf. 6591 6000 - vi arrangerer gerne en demo

for dig, besøger dig eller sender dig en brochure på CashGuard.

Vores service-organisation består af et stort team af 75 kom-

petente teknikere og specialister, placeret i lokale afdelinger

over hele landet. Så uanset hvor i landet du befinder dig, er vi

hurtigt fremme, da vi rykker ud fra vores lokale servicecentre.

Vi tilbyder også support via telefon og internet, hvor du kan

blive guidet i bl.a. betjening, programmering og fejlretning.

Du kan få assistance hos vores support-afdeling, som også kan

hj pe dig lørdag og søndag med en udvidet ordning.

Markedsledende leverandør

Scanvaegt er detailhandlens leverandør af kontanthåndterings-

systemer, vægte, prismærkningsanlæg, pakkemaskiner, flaske-

automater, IT-systemer og etiketter fra eget trykkeri .

Scanvaegt beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hoved-

kontor i Aarhus, Detail-salgskontor og etikettrykkeri i Odense

samt service-afdelinger i Holstebro, Nørresundby, Kolding,

Hedehusene og Rønne.
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