CashComplete™

CashComplete POS Coin and CashComplete POS Note
Voor een veilige en gesloten omloop van cash in de winkel

YOUR WORLD COUNTS
CashComplete POS Biljetten en Munten is SCAN COIN’s volledig geautomatiseerde
oplossing voor de retail om de manuele verwerking aan de kassa te minimaliseren. Het is
een gesloten end-to-end oplossing die de gehele cashflow verzekert van de kassa tot de
bankrekening van de retailer, wat leidt tot een verhoogde veiligheid, verlaagde kosten en
meer flexibiliteit. Het verlaagt drastisch de kans op overvallen, diefstal en interne fraude
aangezien de kassier geen toegang heeft tot de cashgelden, wat op zijn beurt bijdraagt
tot een veiligere werkomgeving.
►► Intelligente cashflow controle

►► Volledige connectiviteit met het unieke
monitoring platform

►► Optimalisatie van het geldverwerkingsproces

►► Verhoogde veiligheid, geen diefstal of
kassatekorten

Voor een veilige en gesloten omloop van cash in de winkel
Laat uw klanten snel en eenvoudig betalen aan de kassa met zowel bankbiljetten als muntstukken. Door het gebruik
van dit gesloten POS systeem vermindert de retailer de kans op valse biljetten, verkeerde tellingen en kassatekorten.
Recyclage van de munten en biljetten zorgen ervoor dat je nooit een tekort aan wisselgeld hebt.
Het vertrouwen van de klant door
nauwkeurige telling
Wereld leidende sensortechnologie telt
de munten en biljetten, waardoor het
risico op telfouten en tekorten wordt
geminimaliseerd. Het herkennen en
verwerpen van valse biljetten en munten
is van vitaal belang in een systeem dat
automatisch het cash geld recycleert van
een klant naar de volgende.
Een winkel die vals geld accepteert en
doorgeeft, hoe klein het bedrag ook,
ondervindt niet alleen economisch
verlies, maar ook een sterke daling in het
vertrouwen van de klant.
CashComplete POS is met zijn goede
balans tussen capaciteit en grootte perfect
geschikt om in bestaande kassa’s te worden
ingebouwd en is voorzien voor toekomstige
manieren van afrekenen. Elk biljet en
elke munt kan worden gerecycleerd wat
cashback mogelijk maakt. Het systeem
kan vrij eenvoudig worden geïntegreerd in
bestaande EPOS applicaties.

Betalen met biljetten

Biljetten worden ingebracht in een enkele
gleuf in een compacte unit die gemakkelijk
kan worden geïntegreerd in een bestaand
kassameubel. Dit betekent ook dat de
biljetten niet manueel moeten gesorteerd
worden. Vele retailers laten de kassiers de
biljetten aannemen en in de biljettenunit
inbrengen. Het is dankzij de hoge level van
valsgelddetectie mogelijk om deze unit te
plaatsen aan de kant van de klant.

Monitored with CashComplete
POS Supervisor SW

De Supervisor software laat toe om de
status en inhoud te monitoren door de
minimum en maximum inhoud van elke
‘kassa’ te definiëren.
De CashComplete POS Supervisorsoftware
houdt ook alle transacties bij van de
kassa’s en kan rapporten genereren zoals
dagtotalen en transactie rapporten.

Betalen met munten

Munten kunnen met een handvol per keer
worden betaald, wat de transactie versnelt.
Het spoort de klanten ook aan om met
munten te betalen wat kassiers helpt om
een tekort aan munten te voorkomen.
Er wordt aangeraden om de Muntenunit
naar de klant te oriënteren en munten
kunnen dan worden ingeworpen terwijl de
goederen gescand worden.

Specificaties
Afmetingen
Muntenunit:
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

276.5 mm / 10.89”
296.0 mm / 11.65”
998.0 mm/ 39.29”
37.0 kg / 81.57 lbs

Biljettenunit:
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

222.2 mm / 8.75”
380.0 mm / 14.96”
842.0 mm / 33.15”
63.0 kg / 138.89 lbs

PC/Power unit:
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht
Spanning

580.0 mm / 22.83”
224.0 mm / 8.82”
65.7 mm / 2.59”
6.0 kg / 13.23 lbs
200-240 V / 50 Hz

Capaciteit
Munten

Superieure financiële en operationele controle
CashComplete POS werkt naadloos met de unieke monitoring
software. Het is het ultieme managementsplatform voor
superieure financiële en operationele controle van cashgelden.
CashComplete is ook te connecteren via eender welk bestaand
network en kan gemonitord worden vanop eender welke
locatie. Geniet van de voordelen van het beste-in-zijn-klasse
systeem en de meest geavanceerde geldverwerkingstechnologie.
►► ERP integratie
►► CIT integratie
►► Rapportengenerering

Biljetten
Reject ratio
Snelheid
Valuta

8 tubes met een capaciteit tot 200
munten/tuben
6 rollen met een capaciteit tot 100
biljetten/rol
Munten 2.00%
Biljetten 0.06%
3 biljetten/s
1 munten/s
Euro (€, EUR)

►► Financiële controle
►► Monitoring voor maximale uptime
►► Automatische reconciliaties

Munten kunnen met een
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handvol per keer worden
betaald

De door SCAN COIN
gepatenteerde sensoren
garanderen een correcte
telling en sortering.

