SafePay
Gesloten afhandeling
van contant geld

Tokheim introduceert, in samenwerking
met Gunnebo, SafePay – een vooruitstrevend
systeem voor gesloten geldafhandeling
voor tankstations. Dit systeem voor gesloten
afhandeling van contant geld kan traditionele
geldlades door gesloten kassasystemen
vervangen. Het betaalde geld wordt geteld
en het correcte wisselgeld wordt automatisch
teruggegeven. De munten en biljetten zijn
in veiligheid en worden beheerd vanaf het
moment dat de klant betaalt tot het geld
aankomt bij het centrale punt waar het geteld
wordt.
Hoe werkt het
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De klant deponeert het
muntgeld in de “coin
recycler”. Deze sorteert
en telt de munten
automatisch.

De biljetten worden altijd
aan de kassier gegeven,
die ze in de biljettenlezer
voert - kassiers zijn
meestal sneller in het
invoeren van de biljetten.

SafePay geeft automatisch
het wisselgeld terug, zowel
in munt- als briefgeld.

“Met SafePay zijn
winkels veiliger, worden
kasverschillen entekorten en
tijdrovende backofficewerkzaamheden
vermeden.”

Fuel POS met SafePay
SafePay is volledig geïntegreerd in Fuel POS, zodat een veilig
afhandelingssysteem van contant geld gecombineerd kan
worden met betaling met debet-, creditcards en tankkaarten.
Het systeem bestaat uit twee elementen: de invoer van het
muntgeld door de klant bevindt zich vóór Fuel POS en de invoer
van het briefgeld door de kassier achter Fuel POS. Alle betalingen
en transacties zijn verbonden met het EPOS, dus u hoeft nooit
verschillende rekeningen te reconciliëren.

SafePay applicaties
Aan de kassa
Alle betalingen worden afgehandeld onder volledige controle
en beveiliging. Tokheim Fuel POS en SafePay vormen samen een
krachtige en veilige verkoopoplossing.
• Vermindert de hantering van contant geld en administratie
• Elimineert kassaverschillen
• Veiligere omgeving voor klanten en personeel
• Flexibiliteit van het personeel omdat zij niet langer verantwoordelijk
zijn voor contant geld

In het kantoor
Winkelpersoneel brengt aan het einde van de dag de opbrengsten in
een met inkt beveiligde SafePay cassette naar de SafePay transferkluis, klaar om opgehaald te worden door het geldtransport.
• Elimineert de backoffice administratie van contant geld
• Contant geld is nooit openlijk aanwezig in de shop
• Efficiënt geldtransport

Cash management
SafePay Control is een webgebaseerd backoffice softwarepakket
voor automatische kassareconciliatie en controle van contant geld.
Het geeft de exploitant een actueel overzicht van de hoeveelheden
contant geld die per kassa aanwezig zijn.
• Eenvoudige afsluitprocedures aan het einde van de dag
• Elke kassa heeft altijd de juiste hoeveelheid wisselgeld
• Patronen/aandacht behoevende punten worden herkend

Bank services
Met SafePay is een hechte en efficiënte samenwerking mogelijk
met geldtransportbedrijven en banken.
• Minder handling kosten contant geld
• Directe creditering van dagelijkse ontvangsten
• Volledige uitbesteding van geldtransportdiensten
• Verbeterd werkkapitaal
• Online cash management

SafePay
Voordelen
Verbeterde veiligheid
Geen verantwoordelijkheid voor handmatige afhandeling van contant geld
voor het personeel.

Verbeterd werkkapitaal

Eenvoudig beheer
Automatische reconciliatie en controle
van contant geld.
Efficiëntie

Veiligere omgeving
Veiligere winkelomgeving voor klanten
en personeel.

Een snel, gestroomlijnd contant
geldproces.

Betere klantenservice

Partner met plaatselijke banken voor
directe creditering van dagelijkse
inkomsten.
Plaatselijke kennis,
team op wereldniveau
Tokheim heeft een internationaal ondersteunend netwerk dat service op de
eerste plaats stelt. We zullen u altijd bij
elke stap begeleiden.

Kassiers kunnen meer tijd besteden aan
uw klanten.

Tokheim
Wereldwijd

Contactinformatie
Tokheim hoofdkantoor
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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Meer informatie
Tokheim Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht
Tel: +31 (0)88 147 15 00
Fax: +31 (0)88 147 15 55
Tokheim Belgium nv
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Tel: +32 (0) 14 44 85 00
Fax: +32 (0) 14 44 85 55

Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor elk
land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of stuur
ons een e-mail op global.marketing@tokheimglobal.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com

