
SafePay™ CR2 
Nästa generations myntenhet för sluten kontanthantering 

SafePay™ CR2 erbjuder sina kunder ett snabbt och enkelt 

sätt att betala med kontanter i butik. Enhetens stora mynt-

skål ger kunderna möjlighet att betala med ”hela nävar” 

mynt åt gången. SafePay CR2 räknar, sorterar och registrerar 

mynten snabbt. Ogiltiga mynt returneras, medan godkända 

mynt lagras säkert inuti enheten för recirkulering.

SafePay CR2 kan användas i traditionellt bemannade kassor 

eller i självbetjänade kassastationer. Enheten har en 

tydlig högupplöst display som ger klara instruktioner om 

hur man betalar. 

Kassadifferenser elimineras eftersom alla transaktioner 

registreras och mynt exponeras aldrig, inte ens vid påfyll-

ning eller underhåll. 

Systemet är utformat för att automatiskt åtgärda mynt-

stopp och butikspersonalen kan snabbt lösa återstående 

problem utan att exponera de lagrade kontanterna. 

Tillsammans med sedelenheten SafePay NR2 ingår  

SafePay CR2 i SafePays slutna kontanthanteringssystem 

för detaljhandeln. 

Fördelar i korthet 
 Snabb myntinsättning och hög lagringskapacitet 

 Ergonomisk design med tydlig användarvänlig display 

 Mynt exponeras aldrig under tiden de är i systemet, 

 inte ens vid påfyllning eller underhåll.

 Enkel för personalen att underhålla
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Storlek  451x130x1318 

Vikt  60kg 

Hastighet  1 mynt per  
   sekund 

Deponeringskapacitet  50 – 100 mynt 

Lagringskapacitet  250 – 600 mynt  
   per valör 

Spänning  110V – 230V 

Anslutningar  TCP / IP, RS232,  
   Power 

Valutor  EUR, GBP, SEK,  
   NOK, DKK, PLN 

Säkerhet 
 Dubbla cylinderlås 

 Ankarpunkter för montering i  
 kassa/vägg 

Applikationsområden 
 Traditionella kassor 

 Själv-service kassor

 Betalningsstation 

Övriga fördelar 
  För valutor med mindre än åtta valörer 
så kan de återstående hoppararna 
användas för extra lagringskapacitet 

  Kan köras som en fristående enhet 
utan SafePay NR2 

Tekniska data
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SafePay™ CR2 
Nästa generations myntenhet för sluten kontanthantering 

Om sluten kontanthantering 

SafePay™ CR2 ingår i SafePay – lösningen för sluten kontanthantering till detaljhandeln. 

Sluten kontanthantering skyddar kontanter från det ögonblick en kund betalar hela vägen till 
uppräkningscentral - inga brister i säkerheten och inga svaga länkar i kedjan. SafePay ersätter 
den traditionella kassalådan med ett mycket säkrare system som recirkulerar pengarna och 
eliminerar kassadifferenser. 

Gunnebo är en pionjär inom detta område och har arbetat tätt tillsammans med ledande 
europeiska återförsäljare för att utveckla SafePay – ett slutet kontanthanteringssystem som är 
tillförlitligt, säkert och effektivt. 

Produktegenskaper

Hög kapacitet 
 Hög lagringskapacitet – en påfyllning på morgonen  

 varar hela dagen 

 Hög hastighet för snabbare betalning och återfyllnad 

 Kundinsättning ger en automatisk påfyllning av  

 maskinen och därigenom minskas myntinköp 

Slutet säkert system 
 Kontanter exponeras aldrig, inte ens vid påfyllning  

 eller underhåll 

 Mynt kan förvaras i systemet under natten för att  

 minska hantering i backoffice

 Myntkontroll görs av pålitliga sensorer 

Enkelt underhåll 
 Automatisk rensning vid myntstopp

 Personalen kan själva, snabbt och enkelt, lösa  

 många problem

 Viktiga komponenter är enkla att byta ut genom  

 ”plug and play” principen 

Lättanvänd 
 Grafisk display med hög upplösning för tydlig  

 kommunikation med kund 

 Stor myntskål för enkel betalning 

 Butiken kan själv anpassa de meddelanden som  

 visas i displayen 
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SafePay™ NR2
Nästa generations sedelenhet för sluten kontanthantering  

När sedlar betalas till SafePay™ NR2 hamnar de i ett slutet 

och säkert system. Alla sedlar är automatiskt registrerade och 

kan recirkuleras till andra kunder. Vid dagsavslut deponeras 

sedlarna i en bläckskyddad transportkassett och säkerställer 

transport från kassa till back-office, vilket förenklar hante-

ringen för värdetransportören. Sedlarna exponeras aldrig, 

inte ens vid påfyllning eller underhåll.  

 

Med SafePay NR2, slipper kassapersonalen tidskrävande 

back-officeadministration av kontanter. Sedlarna anländer 

kontrollerade och räknade till back-office och processen kan 

övervakas online med programvaran SafePay Control.  

 

Lämplig för traditionella kassadiskar, själv-service diskar och 

betalningsstationer. SafePay NR2 kan själv användas som en 

unik sedel-betallösning för hela butiken.  

 

Tillsammans med myntenheten SafePay CR2 utgör SafePay 

NR2 en del av SafePay – lösningen för sluten kontanthante-

ring för detaljhandeln. 

Fördelar i korthet 
 Sluten och kontrollerad kontanthantering i kassan  

 och back-office  

 Hög säkerhet med bläckskydd och loggning av eventuella  
 bedrägeriförsök  

 Återvinningsbara transportkassetter för enkel  
 upphämtning av värdetransportör utan manuellt dagsavslut 

 Underhåll kan enkelt utföras av butikspersonal  
 Utformad för självbetjäning eller bemannad kassa
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Mått 210x479x738 
(BxDxH)  

Vikt  53kg  

Hastighet  1 sedel per sekund  

Lagringskapacitet  Upp till 800 sedlar  

Spänning  110-230V   

Anslutningar  TCP/IP, RS232, 

Valutor  EUR, GBP, SEK,  

  NOK, DKK, PLN  

Säkerhet  

 Äkthetskontroll  

 Bläckskydd  

 Bultning i golv  

 Komplett händelseloggning inklude-

rar eventuella bedrägeriförsök  

Applikationsområden  
 Traditionell kassa  

 Självservice kassa 

 Betalningsstation  

Tillval  
 Stöd för flera valutor 

 1 eller 2 transportkassetter  

  Återvinningsbara och bläckskyddade 

transportkassetter 

Tekniska data
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SafePay™ NR2
Nästa generations sedelenhet för sluten kontanthantering

Om sluten kontanthantering  

SafePay™ NR2 utgör en del av SafePay – lösningen för sluten kontanthantering till detaljhandeln.  

Sluten kontanthantering skyddar kontanter från det ögonblick en kund betalar hela vägen till  
uppräkningscentral – inga brister i säkerheten och inga svaga länkar i kedjan. SafePay ersätter 
den traditionella kassalådan med ett mycket säkrare system som recirkulerar pengarna och 
eliminerar kassadifferenser.  
Gunnebo är en pionjär inom detta område och har arbetat tätt tillsammans med ledande 
europeiska återförsäljare för att utveckla SafePay – ett tillförlitligt, säkert och effektivt system 
för sluten kontanthantering.  

Produktegenskaper

Lättanvänd  

 Konfigurerad för drift i bemannad kassa 
 eller självbetjäning  
 En enhet för både betalning och återbetalning
 Kan hantera flera valutor  
 Utrustad för CashBack  

Slutet säkert system  
 Sedlar exponeras aldrig. Inte ens vid  

 påfyllning, transport eller underhåll  
 Infärgningsskydd av sedlar i kassan och 

 under transport  
 ECB certifierad äkthetskontroll  
 Förankrad i golv 

Manuell räkning av  
kontanter försvinner  
 Sedlar anländer räknade och kontrollerade i   

 slutna kassetter från kassorna  
 Återvinningsbara kassetter töms automatiskt i  

 överföringsenhet för säker upphämtning av 
 värdetransportör 
 Online kontroll och rapportering via mjukvaran  

 SafePay Control  

Enkelt underhåll  
 Personalen kan själva snabbt lösa problem 
 Viktiga komponenter byts enkelt ut enligt ”Plug  

 and play” principen.  
 Information för problemlösning visas tydligt på  

 POS-skärmen och i back-office via mjukvaran  
 SafePay Control 
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