
SafePay™  Station
Selvbetjent betalingssenhed til lukket kontanthåndtering 

SafePay™ Station er en letanvendelig selvbetjent betalings-

enhed, der giver kunderne en hurtig og nem måde at betale 

kontant eller med kort.

SafePay Station er en del af SafePay, Gunnebo’s lukkede 

kontanthåndteringsløsning til detailhandlere. Enheden be-

står af SafePay CR møntrecirkuleringsenhed, og SafePay NR 

seddelrecirkuleringsenhed, med alle deres fordele hvad angår 

brugervenlighed, sikkerhed og effektiv kontanthåndtering.

Selvbetjeningsløsningen er udstyret med en scanner til iden-

tifikation af kundens transaktion (det beløb, der skal betales) 

og en touch skærm til at vejlede kunden gennem betalingen. 

Dette gør det muligt at adskille scanning og betalingsproces-

ser, reducere køer, og bruge én betalingsenhed til flere kasser.

Det åbne platform design gør, at SafePay Station kan an-

vendes sammen med et hvilket som helst POS software, PC, 

kortlæser og bonprinter. Dette gør SafePay Station virkelig 

nem at integrere i enhver butik.

Overblik over fordelene
  Selvbetjent betaling uden brug af en kassedame

  Hurtigere kasser og kortere køer

  Adskilt scanning og betalingsproces

  En betalingsenhed dækker flere kasser

     Nem at integrere med software og hardware, der 

allerede anvendes i butikken



www.gunnebo.dk
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SafePay™ Station
Selvbetjent betalingssenhed til lukket kontanthåndtering

Om lukket kontanthåndtering

SafePay™ Station er en del af SafePay’s lukkede kontanthåndteringsløsning for detail-
handlere.

Lukket kontanthåndtering beskytter kontanter fra det øjeblik en kunde betaler hele vejen 
til værdioptællingscentralen – ingen huller i sikkerheden og ingen svage led i kæden. Den 
erstatter manuelle kasseapparater med et langt mere sikkert system, som genbruger 
kontanter og eliminerer kassedifferencer.

Gunnebo er pioner på dette område og har arbejdet tæt sammen med førende 
europæiske detailhandlere for at udvikle SafePay – et pålideligt, sikkert og effektivt 
lukket kontanthåndteringssystem.

Produktdata

Lukket og Sikkert System
   Samme kontanthåndteringssystem i alle kassemiljøer 

   Når kontanterne er indbetalt i SafePay Station, indgår 

de i et helt lukket og sikkert system

  Verifikation og ægthedskontrol

   Kan bruges til cashback og kan genopfyldes med 

kassetter fra andre kasser 

Nem at bruge
  Ergonomisk for kunder og personale

   Møntrecirkuleringsenhed med stor møntskål for 

enkel betaling

   Seddelrecirkuleringsenhed med særskilt indkast 

til betaling og udlevering

Let at integrere
   Kan tilsluttes butikkens POS-system eller installeres 

som en stand-alone løsning

   Tilpasset den kortlæser, printer og PC, der allerede 

anvendes i den eksisterende kasse

  Forberedt for kortbetalingsmodul

Nem vedligeholdelse
  Personalet kan selv løse problemer hurtigt

  Plug and play udskiftning af centrale dele

Dimensioner 700x500x1300   
  (BxDxH)

Hurtighed 1 seddel/mønt 
  pr. sekund

Lagerkapacitet Op til 800 sedler og 
  250-600 mønter per   
  pålydende værdi          

Spænding 110V-230V

Forbindelser TCP / IP, RS232, 
  Power

Valuta EUR, GBP, SEK,   
  NOK, DKK, PLN

Sikkerhed       

   Leveres med yderramme i stål, 
forberedt til gulvforankring

   SafePay™ NR er fastsat ved en 
sikker udvidelsesbase

   SafePay™ CR er boltet til 
huset/indkapslingen ved 
bag- eller formontering

Scanner

Standard:  Datalogic Magellan 1100i

Touch Skærm

Standard: Toshiba 12”                  
  SVGA 800x600

Option: Kundespecifik 12”/15”  
  (12” anbefales)

Bonprinter

Standard: Ingen

Option:   EPSON TM88IV 

  Kundespecifik bonprinter

PC

Standard: Ingen

Option: DigiPos RetailBlade2

  Kundespecifik POS PC

Kortterminal

Standard: Ingen

Option: Kundespecifik kortterminal

Software

Standard:  Ingen

Option: Kunde POS-system


