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Kiskereskedelmi készpénz rendszer

A széles piaci felhasználásra tervezve a Spinnaker rendszerek alkalmazása és integrálása kereskedelmi képviselőkön, pénzügyi intézményeken és kiskereskedelmi láncolatokon keresztül történik. A Spinnaker értékesítés utáni szolgáltatására 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 megoldások kifejlesztése jelentős ügyféloldali
közreműködéssel történhet meg. A legújabb Spinnaker megoldások iparági szakértők
hozzájárulásával születnek. Az élvonalbeli, 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.

Kiskereskedelmi készpénz rendszer

Az 1985-ben alapított Spinnaker piacvezető az intelligens bankjegy semlegesítő
rendszerek területén. A cég folyamatosan, élvonalbeli technológiát használó innovációt jelentő ötletekkel jelenik meg, ezeket az ötleteket pedig gyorsan praktikus és
felhasználóbarát megoldásokká alakítja át. A Spinnaker költséghatékony megoldásokat 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.

Előnyök:

A készpénzt napi
24 órában védi
az intelligens
megfestő rendszer

• Felgyorsítja a begyűjtést
• Nagyfokú elrettentő hatása van
• Biztonságos begyűjtést tesz lehetővé „nem biztonságos” 		
területről
• A pénztár mellé telepíthető
• Biztonságos környezeten kívül nem nyitható
• Egy kisebb széfet helyettesíthet vele
• Csökkenti a helyiségben történő készpénzmozgás kitettségét

Több-gyűjtéses iBox
Lehetővé teszi egy szupermarketben a több különböző pénztárból történő
begyűjtést a pnézszállító táska kinyitása vagy a készpénz felfedése nélkül.
• Kiválóan szállítható, így ideális a közeli vevőcsoportoktól

(bevásárlóközpont, vasút- és buszállomások) történő
begyűjtésre

• Csökkentett biztonsági kockázat
• Gyorsabb begyűjtés
• Biztonságos környezeten kívül nem nyitható

iBox® RDS kiskereskedelmi készpénz letét rendszer.
Idejét újra csak saját üzletére fordíthatja. . .

• 200 bankjegy letétenként

iBox teljes készpénzvédelmi rendszer
Az iBox teljes készpénzvédelmi rendszert a biztonsági szolgáltató cég
használja mindenfajta készpénz és értéktárgy szállításra.

• Végponttól végpontig
terjedő védelem
A készpénz letét modul egy, az iBox-ra épített egyedülálló modul, a kettő együtt alkotja a kiskereskedelmi letét rendszert.
A rendszer lehetővé teszi a kiskereskedelmi egységek számára a rugalmas készpénz letétek elhelyezését egy védett, mégis
könnyű súlyú intelligens biztonsági konténerbe. Ez időt spórol Önnek, amit ismét fő üzleti tevékenységére fordíthat,
emellett drámaian csökken az Önt, illetve az alkalmazottait és a biztonsági szolgáltatóját érő támadás kockázata.

Alapműködés

A hagyományos páncélszekrény fejlett helyettesítője

A felhasználó a készpénz letét modul dobjába
kis csomagot helyez, a dobot elfordítja, így a
csomag beesik az iBox pénzszállító táskába.
A készpénz védelmére a dob illetéktelen elfordítását meggátolja egy záró
mechanizmus, amit elektronikus kulcs
(érintős memóriakulcs) vezérel.

A pénzszállító táska egy tartóaljzatban helyezkedik el, ami biztonságosan a
helyiség padlójához van rögzítve. A készpénz letétbe helyezése a pénzszállító
táska nyitása nélkül történik. Amikor a táska tele van, a biztonsági szolgáltató
gyorsan és egyszerűen kicseréli a teli táskát egy üresre. Nincs szükség páncélszekrények nyitására, nagymennyiségű készpénz előkerülésére és számlálására, ami csak elveszi az idejét és növeli a kockázatot. A pénzszállító táskát úgy
programozták, hogy ne engedjen hozzáférést az Ön által letétbe helyezett
pénzhez mindaddig, amíg a táska újra a bank biztonságos környezetébe,
vagy a biztonsági szolgáltató pénzfeldolgozó központjába nem kerül.

• Nyomon követés
• Rugalmasság

iBox, messze a legfejlettebb intelligens
készpénzvédelmi
rendszer a piacon
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