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Sluten kontanthantering



Vi presenterar SafePayTM

Gunnebo är vägledande inom kontanthantering. Vi 

har omfattande erfarenhet av att öka både produk-

tivitet och säkerhet samtidigt som vi minskar både 

kostnader och svinn. Vårt helt slutna kontanthante-

ringssystem SafePay™ gör all kontanthantering auto-

matisk och effektiv – hela vägen från kassalinjen via 

kassakontoret till uppräkningscentralen och banken. 

SafePay ger kunderna snabbare service, kassapersona-

len får en tryggare arbetsmiljö och du själv får säkra, 

snabba och kontrollerade transaktioner.



Slå mynt av  
fördelarna

En investering som snabbt  
blir lönsam 
Om du ägnar tid åt att manuellt räkna, sortera och stämma av 

kassorna varje dag finns det tid att spara. Med vårt helt slutna 

kontanthanteringssystem kan du slippa större delen av kostna-

derna för kassaavstämning. Du slipper dessutom kassadifferenser 

och den tid det tar att utreda dem.

• Investeringen blir för de flesta lönsam 
inom 24 månader

• Bankkreditering samma dag, lägre 
kostnader för värdetransporter, mindre 
rörelsekapital låst i butiken

• Dagrapporten framställs med ett enda 
knapptryck

• Ingen åtkomst till sedlar eller mynt

• Rån, stöld och kassadifferenser upphör att 
vara stora orosmoment

• Komplett händelselogg i CashControl 

• Säkerhetsklassad lösning, infärgnings-
skydd, tidsfördröjning

• Det vanligaste är att kunden matar 
in mynten och att kassören matar in 
sedlarna. Detta är den process som går 
snabbast.

• Graden av självbetjäning ökar, i synnerhet 
när ett SafePay-system används vid två eller 
flera kassor 

• SafePay är konstruerat för att ta så lite 
plats som möjligt och ge kunderna största 
möjliga bekvämlighet 

• Du kan börja med att utrusta själva kassan 
och senare gå vidare med kassakontoret

• En ny kassa går snabbt att öppna efter-
som växelkassor är ett minne blott

• Systemet signalerar själv när mer växel 
behövs

• Automatisk kassaavstämning gör persona-
lens tillvaro mindre stressig

• Det går enklare och snabbare att utbilda 
ny personal

• Enkelt och säkert underhåll

Total kontroll
Med SafePay blir dagrapporteringen klar på nolltid. Status 

och kontantnivåer i systemet går att se online i realtid och en 

komplett händelselogg finns i CashControl, administrationspro-

gramvaran för SafePay. Du kan även ge huvudkontoret, banken 

och värdetransportören åtkomst till valda delar av rapporterna. 

Får du problem kan du givetvis vända dig till vår kundsupport.

Fullständig säkerhet
Kontanthantering innebär många risker, till exempel risk för rån, 

stöld, bedrägeri, differenser, mänskliga fel och administrativa 

misstag. SafePay skyddar pengarna åt dig. Vi ser till att kontanterna 

förvaras säkert i SafePay-systemet, hela vägen från det ögonblick då 

kunden betalar fram till att värdetransportören hämtar pengarna. 

Du kan dessutom alltid se status och systemets kontantnivåer 

online – i realtid.

Du är kärnan i systemet
Inom detaljhandeln förekommer alla tänkbara typer av kassor 

och betalningslösningar vid allt från bensinstationer till 

restauranger. Somliga behöver bara ett enda SafePay-system 

vid sin enda kassadisk, medan andra behöver ha SafePay längs 

hela kassalinjen. De flesta vill även ha ett deponeringsskåp på 

kassakontoret för säker förvaring av kontanterna tills de hämtas. 

Vad du än behöver har vi en lämplig lösning. Vi har nämligen 

samarbetat med detaljhandeln under utvecklingen av SafePay 

så att vi kan erbjuda maximal flexibilitet för alla tänkbara typer 

av kassor.

Nöjdare personal och kunder
Ju enklare och snabbare kassabetalningar, desto nöjdare 

personal och kunder. Detta är tanken bakom innovationer 

som vår ergonomiska lösning för kontanthantering. Den är 

mer lättåtkomlig för personalen och därmed mer bekväm och 

effektiv att använda. Kassorna kan enkelt öppnas och stängas på 

ett ögonblick och all kontanthantering genomförs i en sömlös 

process – personalen får tid över åt att ägna sig helt åt kunderna 

som får glädje av snabbare service.
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SafePay är snabbt och  
enkelt att använda

SafePay-systemet gör det omöjligt att komma åt kontan-

terna. Det är dessutom enkelt att integrera med befintliga 

kassasystem. All kontanthantering sker automatiskt vilket ger 

bättre effektivitet, säkerhet och flexibilitet. Personalen lär sig 

snabbt att använda SafePay, och en ytterligare fördel för dem 

är den automatiska kassaavstämningen som reducerar både 

tidspress och stress. Sist men inte minst går det mycket snabb-

are att stänga butiken när arbetsdagen är över. Även kunderna 

har nytta av SafePay eftersom det går snabbare att öppna nya 

kassor vid behov.

Alla kontantförflytt-

ningar hanteras av 

CashControl. Alla 

händelser registreras 

– det framgår vem 

som utfört förflytt-

ningen, vilket belopp 

det gäller, nuvarande 

kontantnivåer m.m.

Värdetransportören 

hämtar den försegla-

de påsen eller väskan 

på begäran

Efter stängning flyt-

tas den infärgnings-

skyddade kassetten 

med dagskassan 

till kassakontoret 

och placeras i Safe-

Pay CDS eller SCL, 

ett deponeringsskåp 

där kassetten töms 

automatiskt utan 

att kontanterna nå-

gonsin ser dagsljus

Kontanterna från 

kassetten kan kredi-

teras direkt (innan 

värdetransportören 

hämtat dem) på 

bankkontot baserat 

på gällande avtal

SafePay kan börja an-

vändas för att ta emot 

kundernas betalningar 

så fort affären öppnar. 

Det enda personalen 

kan behöva göra är att 

fylla på växel.



CashControl

Guide som hjälper personalen med den dagliga SafePay-rutinen 

Automatisk onlinrapportering av status för SafePay inklusive verktyg  

och råd för användning

Snabb stängningsprocess i slutet av dagen

Detaljerad händelselogg över alla kontanttransaktioner och själva systemet

Påfyllning och inköpsplanering för växelkassor

Information som kan hjälpa dig att optimera dina rutiner

Onlinetillgång till supporttjänster för felsökning och fjärruppgraderingar

Huvudfunktioner

CashControl är det onlinebaserade verktyget 

för hantering av Gunnebo SafePay. Med hjälp 

av detta kan de viktigaste funktionerna i ditt 

SafePay-system hanteras både snabbt och lätt. 

Butikshuvudkontor
•  Övervakning och 

central rapportering
•  Dataimport från 

CashControl

Bank
Kreditering samma dag

Värdetransportföretag
Prognoser för kontant- 
insamling och växel- 
beställning

Support
Central övervakning och 
fjärrkorrigering

Systemadministration
Konfigurationer och  
programuppdateringar

Övervakning och 
kontantrapporter 
för varje enskild 
butik

Alla SafePay-händelser 
överförs online till 
CashControl-servern

Central CashControl-
server hos butikens 
huvudkontor eller 
Gunnebos molntjänst



Ett helt slutet kontanthanteringssystem

SafePay CDS eller SCL  
för kassakontoret

Består av två enheter, NoteRecycler NR2 och CoinRecycler 

CR2, båda styrda via kassasystemet 

Lätt att använda

SafePay-kassasystemets tilltalande design gör att kunder-

na snabbt får syn på det, samtidigt som den ergonomiska 

höjden gör automaten enkel att använda. 

• Myntenhet: används av kunden 

 -  Grafisk display med lättförståeliga instruktioner

 -  Myntskål för inmatning av flera mynt

• Sedelenhet: används av kassören eller kunden 

 -  En enda öppning för in- och utbetalning gör enheten 

mer effektiv och lättanvänd

 -  ECB-godkänd äkthetskontroll för sedlar förhindrar 

betalning med falska sedlar

•  SafePay-enheten för kassor har en en modern design 

och kompakt konstruktion som passar många olika 

typer av kassadiskar

•  Snabbare kundgenomströmning tack vare enkel  

användning

Slutet och säkert system

• Valör- och äkthetskontroll utförs med hjälp av mycket 

exakta givare

• Kassetten med dagskassan deponeras direkt i SafePay 

CDS eller SCL i kassakontoret utan att kontanterna 

någonsin ser dagsljus samtidigt som grundväxelkassan 

för nästa dag automatiskt sparas i SafePay vid kassan.

• Förankring i golvet förhindrar stöld 

Enkelt underhåll

• Systemet är lätt att använda och sköta om och per-

sonalen kan lätt lösa de flesta problem på egen hand 

utan att behöva ha tillgång till själva kontanterna 

• Viktiga delar är enkla att byta ut tack vare 

plug-and-play-konstruktionen

• Myntenheten åtgärdar myntstopp automatiskt

Slutet och säkert system

Kontanterna betalas in till SafePay vid kassan och flyttas 

sedan av personal i slutna och infärgningsskyddade kas-

setter och töms i SafePay CDS eller SCL på kassakontoret. 

Från den stund pengarna tas emot i kassan tills de an-

länder till uppräkningscentralen exponeras de aldrig och 

ingen manuell hantering av pengarna sker. De förvaras 

dessutom i ett infärgningsskyddat system. Både CDS och 

SCL kan installeras i en vägg så att butiken kan göra insätt-

ningar på ena sidan medan värdetransportören hämtar 

pengarna från andra sidan.

Ingen kontanthantering på kassakontoret

• SafePay gör det enkelt för kassörerna att deponera  

dagskassan från de infärgningsskyddade kassetterna  

till SafePay CDS eller SCL på kassakontoret.

• Ingen manuell räkning, kontroll eller rapportering av 

kontanter krävs, och risken för kassadifferenser är  

eliminerad

• CashControl registrerar varje deposition med ID, belopp 

och datum/tid.

• Butikspersonalen behöver inte finnas på plats när  

värdetransportören hämtar pengarna. CashControl vet 

exakt hur mycket som finns i den förseglade påsen eller 

värdeväskan

SafePay CDS (Sealed Bag) för kassakontoret 

• Kontanterna i kassetterna deponeras i en påse inuti 

ett certifierat Grade III-värdeskåp (påsen måste vara 

förseglad, annars öppnas inte skåpets dörr). Värdetran-

sportören hämtar den förseglade påsen och placerar 

en ny i skåpet och använder då en streckkodsläsare för 

att identifiera den nya värdepåsen

• Värdeskåpet SafePay CDS bör helst installeras i ett rum 

som kan låsas

SafePay™ SCL (värdeväska) för kassakontoret 

• Kontanterna i kassetterna deponeras direkt i en värde- 

väska i SCL-skåpet. Värdetransportören hämtar värde- 

väskan och placerar en ny i skåpet som identifieras 

elektroniskt

• Lämpligt för butiker som har ont om plats

SafePay för kassalinjen



Teknisk information

SafePay för kassalinjen SafePay SB eller SCL för kassakontoret

Myntenhet CR2

Mått B × D × H 451 × 130 × 1 317 mm

Vikt  60 kg 

Kapacitet  2 630 mynt 

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

SGD, ZAR, MXN

Valörer 8

Recirkulering 8 valörer

Spänning  230 V 

Anslutningar  NR2 och strömförsörjning (24 V) 

Användningsområde Myntbetalning för självbetjäning

Tillval  Dubbel kapacitet för en valör

SafePay CDS för kassakontoret

Mått B × D × H 530 × 613 × 1 206 mm

Vikt 400 kg

Säkerhet CEN Grade III-värdeskåp,  

 golvförankrat

Deponering från SafePay-kassett IDU/SDU

Kontantförvaring Kontantpåse, automatiskt  

 förseglad

ID för kontantpåse inbyggd streckkodsläsare

Kapacitet 1 000/2 000/4 000 sedlar

Spänning 230 V

Anslutningar LAN, strömförsörjning (24 V)

Placering Säkert låsbart rum är att föredra

Tillval Genom väggen, sedelbuntar

Sedelenhet NR2

Mått B × D × H  210 × 479 × 738 mm

Vikt  53 kg 

Kapacitet  490 eller 890 sedlar 

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

SGD, ZAR, MXN

Valörer > 8

Recirkulering Alla valörer

Spänning  230 V 

Anslutningar  LAN, POS, CR2, strömförsörjning (24 V) 

Användningsområde  Sedelbetalning utförd av kassör  

eller kund

Tillval   Flera valutor, bakre kassett, infärg-

ningsskydd, förhöjd bas

SafePay SCL för kassakontoret

Mått B × D × H 428 × 674 × 954 mm

Vikt 90 kg

Säkerhet  Golvförankrat säkerhetsskåp,  

förstärkt värdeväska från värde-

transportören

Deponering från SafePay-kassett IDU/SDU

Kontantförvaring Värdeväska från värdetrans- 

 portören

Kapacitet 3 000 sedlar

Spänning 230 V

Anslutningar LAN, strömförsörjning (24 V)

Placering Inget säkert rum behövs

Tillval Väggenomföring



Kom igång
Vill du veta mer om vårt slutna kontanthante-

ringssystem SafePay och hur vi kan hjälpa ditt 

företag? Kontakta oss, ring 010-209 51 00 eller 

besök gunnebo.se
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Gunnebo är en global leverantör av säkerhetsrelaterade produkter, tjänster och lösningar 

med ett sortiment som omfattar kontanthantering, entrésäkerhet, kassaskåp och valv samt 

elektronisk säkerhet.  

 

Koncernen har en årsomsättning på 6 100 miljoner kronor och har 5 600 anställda i 28  

länder i Europa, Mellanöstern och Afrika, Asien/Stillahavsområdet och Amerika.

Gunnebo – vi gör din värld säkrare.

Gunnebo Nordic AB
Box 9065
400 92 Göteborg
Tel 010-209 51 00
www.gunnebo.se


