Teljes körű készpénzvédelem
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A vállalat
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.
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.
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ATM készpénz rendszer

ATM készpénz rendszer

A Spinnaker ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint minősített vállalat.

Fő tulajdonságok:
• Töltést nem igénylő kazetták
• Teljes iBox- integráció, LCD kijelzőn
megjelenő a2m státuszfigyeléssel
• Végponttól végpontig terjedő képesség egy
technológiára alapozva, egyetlen gyártótól
• Teljes ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO
14001 környezetvédelmi minősítés
• ATM letiltás korlátozott módosítással
iBox, messze a legfejlettebb intelligens
készpénzvédelmi
rendszer a piacon

• Robbanóanyag használata nélkül
• Jelentős mértékű bankjegy megfestés
• Több gyártó képesség (kompatibilitás)

Előnyök:
• Erős bűnöző elrettentő hatás
• Hatástalanítás a pénzfeldolgozási fázisban

A teljes ATM készpénz megoldás

• Rutin karbantartás esetén csökkenő ATM
állásidő
• Teljes fekete doboz eseménynapló
ellenőrzés a végfelhasználó által

Miért szükséges az ATM védelem?

Teljes ATM készpénz megoldás

A töltés közbeni és az azutáni ATM támadások száma az utóbbi években
folyamatosan nőtt. Az a2m termék sikeresen megoldja az ilyen támadásoknál jelentkező problémákat:

Az a2m egy rugalmas, tintával működő megfestő rendszer, amit a készpénz
szállítás közbeni és az ATM-ben történő tároláskori védelmére fejlesztettek
ki. Ha iBox pénzszállító táskában szállítják, az a2m modul mindkét termék
egyesített biztonsági tulajdonságaival rendelkezik, az a2m pedig akkor is
védi a készpénzt a támadással szemben, mikor az ATM berendezésben van.
Minden a2m egység maradandó tintával, illetve visszakövethető elemekkel
festi meg az ATM kazetta tartalmát és a Fekete Doboz funkcionalitáson
keresztül teljes elektronikus eseménynapló kapacitással rendelkezik, ami a
helyszínen hozzáférhető.

•
•
•
•

Jelentős készpénz veszteség
A bank, a pénzszállító cég alkalmazottait és az ügyfeleket
érintő trauma
Az ATM berendezés rongálódása / megsemmisülése
Épület- és egyéb járulékos károk

Az ATM telepítőnek
Az ATM telepítők és üzemeltetők nagy problémája, hogy a készpénzt és
a személyzetet a szállítási és tárolási folyamat során megfelelő biztonsági
intézkedésekkel védjék.
Az a2m mind a berendezés tulajdonosát, mind a készpénzlogisztikát végzőt
kielégítő szintű biztonságot és rugalmasságot nyújt és mindezt maga az
ATM berendezés korszerűsítésének szükségessége nélkül.
Noha az a2m termék saját magában is remekül működik, az iBox pénzszállító táskával kombinálva a pénzszállító cég teljesen biztonságos, mégis
rugalmas, végponttól végpontig terjedő ATM utántöltő rendszert képes
nyújtani ügyfeleinek.
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Az iBox pénzszállító táska több mint 20 év fejlesztésnek és készpénzvédelmi iparági tapasztalatnak betetőzése. Lehetővé teszi a készpénz szállításának és tárolásának megannyi formáját, miközben mind az emberi életet,
mind a tárgyi értéket biztonságosan és megbízhatóan védi. A legszigorúbb
európai szabványoknak megfelelve, az iBox pénzszállító táskát úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsa, miközben rugalmas és
felhasználóbarát marad.

ATM karbantartás
Az ATM karbantartási igényét az a2m kézi egység biztonságosan ellenőrzött
funkciói szolgálják ki. Ez minimalizálja az ATM állásidőt azáltal, hogy az ATM
kazetták egyszerűen, biztonságos tárolási módba helyezhetők egy szükséges karbantartás elvégzésekor, aminek végeztével a teljes automatikus
újraélesítés megtörténik.

• Rugalmas, rövid határidejű újratelepítésre
alkalmas, így a bűnözési forró pontok
kezelhetőek
• A futár nem fér hozzá a készpénzhez

A készpénzt napi
24 órában védi a teljes
ATM készpénz rendszer.

