SafePay™ NR2
Neste generasjons seddelresirkulerer for lukket kontanthåndtering

Når pengesedler innbetales til SafePay™ NR2, kommer de
inn i et helt lukket og sikkert system. Alle sedler er automatisk verifisert og kan resirkuleres som veksel til andre
kunder. Sedlene deponeres til en blekkbeskyttet transportkassett. Dette sørger for en sikker overføring fra kasse til
bakrommet og forenkler henteprosessen for CIT. Sedlene
er aldri usikret, selv under påfylling og vedlikehold.

Sammen med SafePay CR2 myntresirkulerer, utgjør SafePay
NR2 en del av SafePay løsningen for lukket kontanthåndtering
i detaljhandelen.

Fordeler
	Lukket og kontrollert kontanthåndtering i kasse
og på bakrom

SafePay NR2 letter personalet for tidkrevende kontantbehandling på bakrommet. Sedler ankommer bakrommet
ferdig sjekket, opptelt, og totalsummer er kontrollert online
av SafePay Control programvare.
SafePay er velegnet for tradisjonelle kasser, selvbetjente
kasser og betalingsstasjoner, og kan brukes som betalingsløsning for hele butikken.

	Høyt sikkerhetsnivå med blekkbeskyttelse og
loggføring av alle hendelser
	Resirkuleringskassetter for automatisk deponering
til CIT, og henting uten manuell pengebehandling
Enkel vedlikehold som kan gjøres av personalet
Designet og godkjent for selvbetjening og tradisjonell kasse
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SafePay™ NR2
Neste generasjons seddelresirkulerer for lukket kontanthåndtering

Vi forbeholder oss retten til endringer.

Teknisk Data

Produktfakta

Dimensjoner
(BxDxH mm)
Vekt
Hastighet
Oppbevaringskapasitet
Spenning
Tilkoblinger
Valuta
		

Enkel å bruke
	Konfigurerbar for tradisjonell kasse
eller selvbetjening
Samme åpning for inn- og utbetaling
Kan håndtere ulike valutaer
Tilpasset for kontantuttak

Lukket og sikkert system
Kontanter aldri usikret under påfylling,
transport og vedlikehold
	Blekkbeskyttelse av sedler i kasse og
under transport
ECB sertifisert autensitetskontroll (Euro)
Bolting til gulv for fysisk sikring

210x479x738
53kg
1 seddel per sek
Opp til 800 sedler
110 — 230V
TCP/IP, RS232,
EUR, GBP, SEK,
NOK, DKK, PLN

Sikkerhet
Autensitetskontroll
Valgfri blekkbeskyttelse
Bolting til gulv
Komplett loggføring av alle hendelser

Reduserer behandling av kontanter
på bakrommet

Bruksområder
Tradisjonelle kasser

	Kontanter kommer ferdig opptelt og
kontrollert i lukkede kassetter fra kasse
	Resirkuleringskassetter blir automatisk tømt
til deponeringssafe for sikker CIT henting
	Online kontrollering og rapportering
gjennom SafePay Control programvare

Selvbetjente kasser
Betalingsstasjon
Valg
Maskinen kan håndtere ulike valutaer
1 eller 2 transportkassetter
R
 esirkulerbare og blekkbeskyttede

Enkelt vedlikehold

transportkassetter
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738
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242
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738

Personalet kan raskt løse problemer selv
Plug & play utskiftning av nøkkeldeler
	Problemløsing tydelig vist på standard POS
skjerm, og i SafePay Control programvare

2
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Om lukket kontanthåndtering

738

Lukket kontanthåndtering sikrer kontantene fra det øyeblikk kunden betaler, og helt til
tellesentralen – ingen hull i sikkerheten og ingen svake ledd i kjeden. Den erstatter manuelle
kasser med et sikrere system som resirkulerer penger og fjerner kassedifferanser.

738

SafePay™ NR2 utgjør en del av SafePay lukket kontanthåndteringsløsning for detaljhandelen.

242

Gunnebo er en av de fremste i området, og har jobbet tett med ledende Europeiske
detaljhandlere for å utvikle SafePay – en pålitelig, sikrere og mer effektiv lukket
kontanthåndteringssystem.
370
479

www.gunnebo.no

