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Het idee is eenvoudig; nooit meer tijd verspillen aan de handmatige
voorbereiding of telling van kassa’s. Het Retail Cash Systeem (RCS) doet
dit voor u in minder dan 30 seconden. De RSC 800 is een waterdicht
systeem dat dag en nacht beschikbaar is, niet bedrogen kan worden
en ervoor zorgt dat u altijd het juiste wisselgeld beschikbaar heeft.
De RSC 800 telt uw contante omzet en verzorgt de kassavoorbereiding,
dit levert niet alleen tijdswinst op maar verlaagt ook de kans op diefstal.
Door de lagere kosten aan CIT, (geld)transport, personeel, controle en
administratie dalen uw operationele kosten aanzienlijk.

Voordelen
Reduceer de handmatige verwerking van contant geld…
- Het tijdsrovende tellen en verpakken van munten en biljetten is
niet meer nodig
- Personeel kan meer tijd vrijmaken voor winstgevendere activiteiten
- Het automatisch voorbereiden en opmaken van de kassa bespaart
veel tijd

Contant geld recyclen met de RCS 800
Na eenvoudig in te loggen selecteert de kassa medewerker een vooraf
ingestelde mix aan wisselgeld. In minder dan 30 seconden worden
de munten en biljetten automatisch uitgegeven. Het muntgeld wordt
netjes verdeeld in de kassalade en op hetzelfde moment worden de
bankbiljetten automatisch uitgegeven door de bankbiljetten recycler. De
kassa medewerker ontvangt vervolgens een bon met een overzicht van
de transactie. Alle handelingen worden geregistreerd in een database
of worden via speciale software naar de server gestuurd.

Maximale controle over uw contante geldstroom
Gedurende de dag zorgt de RCS 800 dat er altijd contant geld beschikbaar
is, in de door u gewenste samenstelling.
Aan het einde van de shift logt de kassamedewerker in en stort de munten
en biljetten. De munten worden veilig opgeslagen en zijn direct beschikbaar
voor uitgifte. De biljetten kunnen worden opgeslagen in een recycling
module om opnieuw uit te geven. Het is ook mogelijk de biljetten direct

Geautomatiseerde voorbereiding van de
kassalades.

op te slaan in een zelfsluitende seal bag of opslagmodule.
De RCS 800 is zo ontworpen dat deze makkelijk te koppelen is met
bestaande retail en back-ofﬁce software systemen.

Touch screen met gebruiksvriendelijke
interface.

- De zelfsluitende sealbag of opslagmodule voor biljetten zorgt voor
eenvoudige en veilige afhandeling van contanten door de backofﬁce of CIT bedrijven

... en maximaliseer de controle over uw contante geldstroom
- De opname van contant geld per kassier en/of kassalade wordt
automatisch geteld en geveriﬁeerd
- Munten en biljetten worden hergebruikt wat de kosten voor het
inkopen van contant geld vermindert
- Met de gepatenteerde SCAN COIN sensortechnologie is accurate
verwerking van geld gegarandeerd
- Alle transacties worden geregistreerd en opgeslagen
- Minder diefstal en verbetering van de veiligheid

Geïntegreerde barcode scanner voor
registratie van bijvoorbeeld personeelspassen en seal bags.

De CAM unit veriﬁeert het ingenomen muntgeld en
controleert op echtheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RCS 800

RCS 800 MET HCM

RCS 800 MET CIMA AST 7008

BREEDTE
DIEPTE
HOOGTE
GEWICHT
VOLTAGE
SNELHEID MUNTEN TELLEN
SNELHEID MUNTENUITGIFTE
DIAMETER RANGE
DIKTE RANGE
CAPACITEIT MUNTENMODULE
CAPACITEIT MUNTEN TRANSPORT MODULE
SNELHEID BILJETTEN UITGIFTE/INVOER
CAPACITEIT BANKBILJET RECYCLING MODULE
CAPACITEIT BILJETTEN OPSLAGSMODULE/SEAL BAG
KLUIS

580 mm / 22.8"
580 mm / 22.8"
1500 mm / 59.0"
380 kg / 837 lbs
120-240 V / 50 Hz
max 700 munten/minuut
max 500 munten/minuut
16-30 mm / 0,63-1,2"
1,5-3,2 mm / 0,06-0,13"
25,000 munten / 8 denominaties
10,000 munten gemengd
n/a
n/a
n/a
n/a

1200 mm / 47.2"
750 mm / 29.5"
1500 mm / 59.0"
950 kg / 2094 lbs
120-240 V / 50 Hz
max 700 munten/minuut
max 500 munten/minuut
16-30 mm / 0,63-1,2"
1,5-3,2 mm / 0,06-0,13"
25,000 munten / 8 denominaties
10,000 munten gemengd
5 biljetten/seconde, bundels max 100 biljetten
4 cassettes x 2,500 biljetten
1 cassette x 2,500 biljetten
12 mm (UL 291), CEN IV

1075 mm / 44.3"
1140 mm / 44.9"
1500 mm / 59.0"
1080 kg / 2381 lbs
120-240 V / 50 Hz
max 700 munten/minuut
max 500 munten/minuut
16-30 mm / 0,63-1,2"
1,5-3,2 mm / 0,06-0,13"
25,000 munten / 8 denominaties
10,000 munten gemengd
5 biljetten/seconde, bundels max 100 biljetten
8 drums x 700 biljetten
3,500 biljetten seal bag
12 mm (UL 291), CEN III
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Founded in 1966, SCAN COIN is one of today’s leading suppliers of cash processing equipment, system solutions and services.
Our worldwide customer base is served through a network of SCAN COIN companies and distribution partners covering some 120 countries.
SCAN COIN develops, manufactures and markets equipment and integrated solutions for handling banknotes and coins, and has become
a world leader in the automatic cash processing market.

