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A vállalat
Az 1985-ben alapított Spinnaker piacvezető az intelligens bankjegy semlegesítő 
rendszerek területén. A cég folyamatosan, élvonalbeli technológiát használó inno-
vációt jelentő ötletekkel jelenik meg, ezeket az ötleteket pedig gyorsan praktikus 
és felhasználóbarát megoldásokká alakítja át. A Spinnaker költséghatékony meg-
oldásokat exportál a világ minden részére, és számos olyan rugalmas rendszert 
fejlesztett ki, amely a készpénz és ATM kazetták szállításának és tárolásának, az 
emberi élet és a tárgyi értékek védelmének egyaránt biztonságos és megbízható 
eszköze.

A széles piaci felhasználásra tervezve a Spinnaker rendszerek alkalmazása és 
integrálása kereskedelmi képviselőkön, pénzügyi intézményeken és kiskereske-
delmi láncolatokon keresztül történik. A Spinnaker értékesítés utáni szolgáltatá-
sára kiemelt hangsúlyt fektet, hogy fenntartsa a magas minőségi színvonalat, ami 
biztosítja és fokozza a megfelelő vevőkapcsolatot. Mindez szilárd alapként szolgál 
a hosszú távú partnerkapcsolatok kialakításához, amelyek keretében a megoldá-
sok kifejlesztése jelentős ügyféloldali közreműködéssel történhet meg. A legújabb 
Spinnaker megoldások iparági szakértők hozzájárulásával születnek. Az élvonal-
beli, szabadalmaztatott technológiával ötvözött fejlett kommunikációs rendszerek 
gondoskodnak arról, hogy a Spinnaker termékei minden, az emberi élet és a tárgyi 
értékek védelmére vonatkozó európai jogi előírásnak megfeleljenek.

A Spinnaker ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint minősített vállalat.
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a bankoknak és készpénzszállító cégeknek dolgozó, végponttól 
végpontig terjedő megoldás

Előnyök a bank szempontjából:

• alacsonyabb alkalmazottakat és  
ügyfeleket érintő kockázat

• Rugalmas tranzakciók

• Nem nyitható a biztonsági zónán kívül

• a hagyományos értékőrzők intelligens és 
rugalmas helyettesítője

Előnyök a pénzszállító cég   
szempontjából:

• Gyorsabb tranzakciók és utak

• lehetővé teszi az egyszemélyes működést

• a járművek költséges páncélozása és 
üzemeltetése elkerülhető

• Csökkenti az alkalmazottakat érintő 
kockázatot

• Nem nyitható a biztonsági zónán kívül

• alacsonyabb veszteség-kockázat

az iBox messze a legfejlettebb intelligens készpénzvédelmi rendszer a piacon. magában foglalja a spinnaker szabadalmaz-
tatott tinta befecskendező rendszerét, ami a szállított és tárolt készpénz védelme tekintetében korábban soha nem látott 
biztonsági szintet nyújt.
a  „Teljes végponttól végpontig” megközelítés alkalmazásával egyáltalán nincs szükség az iBox egység nyitására a tranzakció 
pontján (kiszállítás/begyűjtés), így a készpénz ciklus sebezhető része kiküszöbölhető. a pénzszállító cégnek a tranzakció 
teljesítéshez semmilyen módon nem kell bevonnia a bank (ügyfél) egy alkalmazottját, így a kockázat mind a bank, mind 
ügyfelei, mind a pénzszállító cég számára csökken.

Gyors és rugalmas

mivel a banki alkalmazottnak nem kell jelen 
lennie, mikor a pénzszállító cég érkezik, 
a tranzakció a nap bármelyik szakaszán, 
nappal és éjjel is bármikor elvégezhető. Ez 
tovább csökkenti a kockázatot és sokkal 
tágabb időablakot biztosít a pénzszállító 
cég számára a tranzakció végrehajtásához. 
a szokásos nyitvatartási időn kívül a kisebb 
forgalom gyorsabb utakat, a könnyebb 
parkolás rövidebb tranzakciókat jelent és 
a banki alkalmazottra történő várakozás 
szükségtelen.

A hagyományos páncélozás és értékőrzés 
intelligens helyettesítője

mivel a készpénzlogisztikát végző cég alkalmazottja (futár) egy-
általán nem fér hozzá a készpénzhez, a kényszerítés kockázata 
csökken. a szükséges mennyiségű pénzszállító táska telepíthető 
a járműre és a bank területére. Nincs szükség a jármű erős páncé-
lozására és nagy ellenállású páncélszekrényre, vagy trezorteremre 
a bank területén. minden iBox pénzszállító táska egy egyedülálló 
széf, aminek tartalmához csak biztonságos körülmények között, 
biztonsági eljárásokat betartva lehet hozzáférni a bank területén 
vagy a pénzfeldolgozó központban. a teljes végponttól végpontig 
történő működés rugalmas a pénzszállító táskák tekintetében, a 
táskák száma könnyedén csökkenthető vagy növelhető mind a 
járművön, mind a bank területén, a szükségletnek megfelelően.

az iBox egy könnyűsúlyú rendszer, ami kényelmes és a felhasználó 
által egyszerűen kezelhető. Bármilyen típusú támadás elleni 
védelemre tervezve az iBox még a műanyaggal borított készpénzt 
is tintával, illetve nyomon követhető elemekkel festi meg és 
minden ismert európai megfestő szabványt tartalmaz. az iBox 
moduláris kommunikációs elemekkel szerelhető fel, amelyek 
biztosítják a felhasználóknak a szabadságot és rugalmasságot 
ahhoz, hogy az interneten keresztül programozzák és kövessék 
az egységeket.

a készpénzt napi 
24 órában védi az 
intelligens megfestő 
rendszer


