
Til forretninger med meget kontanthåndtering og lange åbningstider DETAIL

Minimerer riskoen for røveri samt fejl ved både 
tilbagebetaling og kasseopgørelse.

CASHGUARD  
NEMMERE EKSPEDITION OG
STØRRE SIKKERHED



Sikkerhed i top

• Forhindrer tyveri
• Tryghed for personale
• Fuld kontrol over kontanterne
• Tidslås og rapport ved 
  påfyldning og tømning
• Ingen adgang til mønter og sedler

Fejlfri tilbagebetaling

• Kunderne betjener selv CashGuard
• Automatisk og korrekt  
  tilbagebetaling af mønter
• Hurtigere ekspedition
• Sikker butik, for både medarbejdere 
   og kunder
• Bedre tid til kundeservice

Styring af kontantbeholdning

• Korrekt kasseopgørelse
• Hurtigere vagtskifte
• Effektiv styring af kontantbeholdning
• Lavere udgifter til pengehåndtering
• Minimal vedligeholdelse
• Ingen kassedifference

Med CashGuard får du et tyverisikkert system til håndtering af penge i forretningen. Fordelene er mange  
– det nedbringer risikoen for røveriforsøg og forhindrer fejl både ved tilbagebetaling og kasseopgørelse.  
Samtidig sparer CashGuard tid når kassen gøres op.
CashGuard er et lukket system, hvor ingen kan komme til mønter og pengesedler, heller ikke de der står ved 
kassen. Kunderne lægger selv mønterne i mønttårnet, mens I selv lægger sedlerne i systemet, der automatisk 
giver jeres kunder det korrekte beløb tilbage.

TRYGHED FOR KUNDER OG ANSATTE

“Vi sætter pris på sikkerheden 
i butikken. Det er trygt for de 
ansatte at have en CashGuard, 
og dermed også for os som 
kunder.

Placering og kapacitet

• CashGuard er let at sætte ind i faste    
  butiksdiske eller store kasselinjer
• Fri placering af mønttårn og  
  seddelenhed
• Kapacitet på otte møntenheder
• Seddelenhed med 3-4  
   indlæsningsslots

Spar tid med CashGuard

•  CashGuard holder styr på  
   byttepengene
•  Dagens omsætning rapporteres
•  Uafhængig af vagtskifte ved kassen
•  Hurtigere kasseopgørelse

CashGuard er lige til at 
sætte ind i faste butiksdiske 
eller store  kasselinjer.
Kan leveres i farver der 
matcher forretningens 
indretning.

CashGuard er nem at 
betjene og sikrer kunderne 
en hurtig og fejlfri 
ekspedition.

DETAIL



Da pengene ikke er tilgængelige giver CashGuard
øget tryghed for både ansatte og kunder.

TIL ENHVER DETAILBUTIK OG 
OMRÅDER MED MANGE KONTANTER
Med CashGuard er det slut med at fumle med mønterne. Kunden tager selv byttepengene, hvilket letter  
ekspeditionen for kassemedarbejderen og sikrer en korrekt tilbagebetaling. 
Med CashGuard sparer du også tid, når kassen gøres op ved lukketid– CashGuard klarer nemlig arbejdet!  
Du vil heller ikke længere opleve kassedifferencer, og du får samtidig et sikkert sted at opbevare butikkens 

kontanter. 
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SEDDEL-ENHED

Opbevaringsteknologi

Seddelkapacitet

Håndteringskapacitet

Valuta-typer

Vægt

Bredde

Højde

Dybde

Eksterne interfaces

Understøttede ops. boks

3- eller 4 seddelkasetter

Op til 800 sedler

Alle sedler i nedenfor nævnte valuta-typer kan håndteres

DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og ZAR

64 kg

Overpart: 567 mm. Underpart: 536 mm

Overpart: 230 mm. Underpart: 230 mm

Overpart: 348 mm. Underpart: 326 mm

Easy connect for seddel-opsamlingsboks

Seddelopsamlingsbokse type B4 og H1

Software til administration af CashGuard systemer

Option: Ledelsesværktøj til kotant-administration

RS 232

SOFTWARE

Back O ffice

Cash Logistics

INTERFACE

POS-system interface

Ret til ændringer forbeholdes.

CashGuard er lige til at sætte ind i faste 
butiksdiske eller store kasselinjer. Kan
leveres i farver der matcher indretningen.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CASHGUARD  SEDDEL-ENHED
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Til forretninger med meget kontanthåndtering og lange åbningstider DETAIL

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MØNT-ENHED

Møntkapacitet

Antal møntværdier

Håndteringskapacitet

Valuta-typer

Mønt-indkasttyper

Kunde-display

Ekspedient-display

Vægt

Bredde

Højde

Dybde

200-380 mønter pr. møntværdi

Op til 8 møntværdier på samme tid

Alle møndter i nedenfor nævnte valuta-typer kan håndteres

DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og ZAR

Manuel eller automatisk (option)

Integreret kubde-display, 2x16 karakterer

Option:  Integreret ekspedient-display, 2x16 karakterer

25 kg

320 mm

520 mm

297 mm

Software til administration af CashGuard systemer

Option: Ledelsesværktøj til kotant-administration

RS 232

SOFTWARE

Back O ffice

Cash Logistics

INTERFACE

POS-system interface

Ret til ændringer forbeholdes.

CashGuard er nem at betjene og 
sikrer kunderne en hurtig og fejlfri 
ekspedition.

CASHGUARD  MØNT-ENHED
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