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Kiskereskedelem, automata, szerencsejáték és szállítás

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.

Kiskereskedelem, automata, szerencsejáték és szállítás

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.

Fő tulajdonságok:
• Infravörös kommunikáció az iBox pénzszállító
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táskával, páncélszekrénnyel, vagy a járműbe
szerelt tárolóval.
A teljes kazetta tartalmának tintával történő
megfestése, 1200 bankjegy
Vízérzékelő, ajtónyitás érzékelő
Szállítási időzítő meghosszabbítási opciókkal
Végponttól végpontig terjedő képesség egy
technológiára alapozva, egyetlen gyártótól
Teljes ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001
környezetvédelmi minősítés
Robbanóanyag használata nélkül

Előnyök:
• Erős bűnöző elrettentő hatás
• Sokoldalú működési folyamat a készpénz

szolgáltatási ciklus során

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

végfelhasználó által

• Plug & Play rugalmasság, így a változó bűnözési

forró pontok kezelhetőek

• A futár nem fér hozzá a készpénzhez
• Potenciális biztosítási díj és páncélszekrény

ellenállási követelmény csökkentés

• Programozható működési folyamat

Miért szükséges a bedobós automaták védelme?

Teljes bedobós automata készpénz megoldás

A bedobós automatákat érő, töltés közbeni, vagy azutáni támadások száma az utóbbi években folyamatosan nőtt.
A következmények:

Válaszul a bankjegy megfestő rendszerek kiskereskedelmi működési szektorba
történő migrációjának növekvő igényére a Spinnaker a világszínvonalú MEI
szolgáltatóval együttműködve kifejlesztette r2m termékcsaládját a Cashflow
SC pénzkazetta családhoz.
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Jelentős készpénz veszteség
A bank, a pénzszállító cég alkalmazottait és az ügyfeleket érintő trauma
A bedobós automata berendezés rongálódása / megsemmisülése
Épület- és egyéb járulékos károk

Az r2m termék egy holisztikus biztonsági program részeként alkalmazva védelmet nyújt a készpénz folyamatok során és elrettenti a
jövőbeni támadókat.
A kiskereskedelemi tér értékes. Az r2m használata olyan üzemeltetési és szervizelési modelleket kínál, ami optimalizálja a kiskereskedelmi helykihasználást.

Az r2m egy sokoldalú, megbízható és hatékony bankjegy megfestő rendszer,
amivel fokozható a kiskereskedelmi működés pénzkezelési, tárolási és szállítási ciklusának védelme.
Skálázható platformként tervezve az r2m a szolgáltatás működési folyamataihoz igazodó védelmet kínál az egyszerű berendezésen belüli védelemtől
a padló feletti védelmen át egészen a teljes végponttól végpontig terjedő
szolgáltatási modellekig.

A bedobós automata telepítőnek

Mint minden Spinnaker megoldás, az r2m is megfelel a legmagasabb szintű
szabványoknak, amit ISO szabvány előírások és CE jelölés hitelesít.

A bedobós automata telepítők és üzemeltetők nagy problémája, hogy a készpénzt és a személyzetet a szállítási és tárolási folyamat
során megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék. Még nagyobb kihívás, ha a kiskereskedők kreatívabb megoldásokat igényelnek,
kompaktabb és rugalmasabb elhelyezéssel.

Bedobós automata karbantartás

Az r2m mind a berendezés tulajdonosát, mind a készpénzlogisztikát végzőt kielégítő szintű biztonságot és rugalmasságot nyújt és
mindezt maga a bedobós automata berendezés csupán minimális korszerűsítésének szükségességével.
Noha az r2m termék saját magában is remekül működik, az iBox pénzszállító táskával kombinálva a pénzszállító cég teljesen biztonságos, mégis rugalmas, végponttól végpontig terjedő utántöltő rendszert képes nyújtani ügyfeleinek.
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A Spinnaker felismerte a készpénzvédelem javítási és karbantartási tevékenységre történő kiterjesztésének alapvető igényét. A kazetták biztonságos
„szerviz technikus” módba helyezhetők. Ez minimalizálja a bedobós automata
állásidejét azáltal, hogy az r2m kazetták egyszerűen, biztonságos tárolási
módba helyezhetők egy szükséges karbantartás elvégzésekor, aminek végeztével az üzemmód visszaállás automatikusan megtörténik.

