CASH 360
DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY


CASH 360 – REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

PRO SPRÁVU HOTOVOSTI

» Poskytuje aktuální informace o stavu hotovosti
z jednotlivých pokladen, od pokladních atd.

» Informuje o stavu hotovosti v jednotlivých obchodech.
» Monitoruje stav zařízení.
» Umožňuje lépe předpovídat potřebnou výši hotovosti.
» Automatizuje plánování svozů hotovosti, dotace
a případné opravy.
» Vzdálené sledování zařízení a upgrade softwaru.

VHOZOVÉ TREZORY:
» Kombinace HW a SW řešení.
» Trezor splňující bezpečnostní požadavky pojišťoven.
» Přijímá hotovost v uzavřených obalech.
» Díky čtečce čárových kódů umožňuje on-line evidenci
a spárování obalů s konkrétním pracovníkem.

DEPOZITNÍ TREZORY:
» Kombinace HW a SW řešení.
» Trezor splňující bezpečnostní požadavky pojišťoven.
» Přijímá netříděnou hotovost.
» Okamžité spočítání a ověření pravosti hotovosti.

» On-line evidence odvedené hotovosti v okamžiku vložení.


P ROČ VYUŽÍT DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY?
BEZCHYBNÉ
A RYCHLÉ
PŘIJETÍ
HOTOVOSTI OD
VAŠICH
ZAMĚSTNANCŮ
NEBO KLIENTŮ

HOTOVOST
JE OKAMŽITĚ
ULOŽENA
V TREZORU
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100%
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MŮŽE VRACET
PŘEPLATEK
A UPOZORNÍ NA
NEDOPLATEK

KAŽDÁ
TRANSAKCE
JE ZAÚČTOVÁNA
DO VAŠEHO
POKLADNÍHO
SYSTÉMU
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PRACUJE
24 HODIN DENNĚ
A 7 DNÍ V TÝDNU

OUTSOURCING
POMOCÍ CIT

OPTIMALIZACE CASHOVÝCH PROCESŮ
Prevence
kriminality


PROČ

Věříme, že můžeme našim klientům pomoci zlepšit
procesy jejich plateb v hotovosti.

Kontinuita

JAK
Cashflow

Zaměření
na zákazníka
Pohodlí
Efektivita
nákladů

Kontrola

Kombinací cashových služeb a využitím špičkových
technologií, CASH 360 učiní proces nakládání
s hotovostí jednodušší, bezpečnější a efektivnější.
Naši klienti se tak mohou soustředit na své podnikání
a strávit více času se svými zákazníky.

HODNOTA PRO KLIENTA

Realizujeme nejmodernější bezpečnostní technologii
v obchodech našich klientů, která jim pomáhá peníze
zpracovávat rychle, jednoduše a efektivně.
V rámci této technologie zajišťujeme kompletní servis,
a to v rozmezí od bezpečné přepravy a zpracování
hotovosti k integraci POS, financování zařízení, reporting
až po poskytování informací o zúčtování bankou.


POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI
G4S CASH SOLUTIONS (CZ), a.s.


Disponujeme

unikátními pojistnými podmínkami, které
nám umožňují chránit majetek našich zákazníků na
maximum. Pojistka je zajištěna globálním programem
zahraničního pojistitele Zurich International Limited
a Lloyd's of London, přičemž místním pojistitelem
na území České republiky je Generali Pojišťovna, a.s.
Celková výše této pojistky činí 50 mil. GBP.
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MOŽNOST TECHNOLOGICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ 333

» Službu optimalizace cashových procesů nabízíme
včetně technologického řešení.
» Zařízení je nutno umístit v tzv. „Bezpečnostní místnosti“.
» Zřízení „Bezpečnostní místnosti“ – zabezpečení „Depozitního terminálu“,
který bude sloužit pro zaměstnance společnosti pro ukládání hotovosti.
» Základním požadavkem „Bezpečnostní místnosti“ – vhodnost umístění
s přihlédnutím na nejnižší vstupní náklady pro vybudování místnosti
a následné zajištění bezpečnostních technologií.
» „Bezpečnostní místnost“ bude zabezpečena nezávislou zabezpečovací
ústřednou připojenou na PCO (pult centrální ochrany) společnosti G4S.
» Pro ovládání a dohled jsou k dispozici mobilní aplikace:
PZTS – iParadox
CCTV – Ateas Observer
» Systém PZTS musí splňovat III. BT, která vyplývá z normy ČSN EN 50131.
Tato bezpečnostní třída splňuje normativní, legislativní požadavky platné
v ČR a hlavně také podmínky pojišťovny pro zabezpečení této místnosti.
» Osoby, které do „Bezpečnostní místnosti“ vstupují, musí projít
dvoufázovou identifikací.
» Servis námi instalovaného zařízení je zajištěn 24/7.
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CASH 360 
– SHRNUTÍ VÝHOD VYUŽITÍ DEPOZITNÍCH
A VHOZOVÝCH TREZORŮ

FINANCE A JEJICH SPRÁVA:

»
»
»
»
»
»

Garance vložených hodnot hotovosti.
Možnost exportu dat do účetnicví zákazníka a on-line spárování.
On-line přehled o vložené hotovosti.
Optimalizovaný oběh hotovosti vedoucí ke snížení nákladů na její správu.
Flexibilnější plánování služeb CIT.
Možnost pronájmu přístroje bez počátečních investic.


P ROVOZ A PODPORA PROVOZOVEN:

»
»
»
»

Výrazná redukce práce s hotovostí.
Vyšší produktivita.
Optimalizace procesů.
Eliminace administrativy.


P REVENCE ZTRÁT / AUDIT / BEZPEČNOST:

»
»
»
»
»
»
»

Přesný záznam všech transakcí podle času a daného zaměstnance.
Redukce ztrát hotovosti.
Prevence interních i externích ztrát.
Bezpečnost zaměstnanců i majetku.
Přesné, detailní a aktuální výsledky.
Plně transparentní hotovostní operace.
Včasné odhalení případných incidentů.
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