
Elke retailer herkent het beeld van 
kasverschillen en zou graag zien dat 
medewerkers aandacht aan de klant 
besteden in plaats van het tellen van 
wisselgeld. Daarnaast is een veilige werk- 
en winkelomgeving belangrijk voor zowel 
medewerkers als klanten en krijgt dit 
onderwerp steeds meer aandacht. Zeker 
gezien uit cijfers van het CBS blijkt dat het 
aandeel winkeldiefstallen de afgelopen jaren 
steeds verder is toegenomen. 

Waarom kiest Vomar voor SafePay?
Als onderdeel van een vereenvoudiging 
van de formule stelde Vomar het doel haar 
efficiëntie te verhogen. Bovendien bestond 
er behoefte aan een centraal inzicht in de 
cashflow per winkel en een verbeterde 
veiligheid.

Vomar’s Operationeel Directeur was vanuit 
een vorige functie bij een andere Nederlandse 
supermarketketen al bekend met SafePay, 
Gunnebo’s volledig gesloten betaalsysteem, en 
werd een ambassadeur voor deze oplossing. 

Dit leidde in 2015 tot de in gebruik name 
van Gunnebo’s SafePay in een aantal van 
haar vestigingen. Bij die vestigingen zag de 
winkelketen het veiligheidsniveau snel stijgen 
en behoorde telfouten van de kassalades 
tot het verleden. “Door de goede resultaten 
en service bij de systemen die we reeds in 
gebruik hadden, waren we er zeker van dat 
een verdere implementatie van het systeem 
de juiste keuze was,” legt Chris Jansen, ICT 
Manager bij Vomar, uit. “We maakten bij 
10% van onze locaties al gebruik van SafePay. 
Gunnebo heeft daarmee ons vertrouwen 
gewonnen en overtuigd om SafePay ook in de 
rest van onze filialen in gebruik te nemen.” 

Vomar heeft 64 filialen waar iedere week 
750.000 klanten geholpen worden. “We 
hebben centraal en real-time inzicht in 
onze cash levels, dit helpt ons om de cash 
management constant te blijven verbeteren 
– precies waar we naar op zoek waren”, 
concludeert Chris.

Wat zijn voordelen voor winkeliers?
SafePay is een volledig gesloten betaalsysteem 
dat zorgt voor een veilige en efficiënte 
omgang met contant geld. Het systeem 
combineert zowel de front- als backoffice 
aangevuld met monitoringssoftware om zo 
de kosten voor contant geld afhandelingen 
voor retailers te reduceren. Op deze 
manier verzorgt Gunnebo de overgang van 
traditioneel kassasystemen naar een systeem 
dat de retailer helpt om zijn winkel beter en 
veiliger te runnen.

De kassalades worden met SafePay 
vervangen door een systeem dat contant geld 
controleert op echtheid en kwaliteit. Het 
geld is vanaf het moment van afgifte door de 
klant tot aan het telcentrum van de waarde 
transporteur beveiligd. Cash kan door de 
kassamedewerker of de klant zelf ingevoerd 
worden en het systeem berekent automatisch 
– door integratie met het POS systeem – het 
eventuele wisselgeld en geeft dat weer terug. 
Het geld hoeft aan het eind van de dag niet 
meer geteld te worden en de bespaarde tijd 
kan weer aan de klant besteed worden. De 
belangrijkste reden voor Vomar om dit 
systeem te implementeren is veiligheid voor 
het personeel. Met de ruime openingstijden 
moet het risico op overval en diefstal zo laag 
mogelijk zijn.

Meer weten? 
Kijk op www.gunnebo.nl 
Mail naar info.nl@gunnebo.com 
Bel naar 020-398 8988

SAFEPAY GESLOTEN BETAALSYSTEEM

Vomar ontzorgt al haar filialen

“Real-time inzicht in onze cash levels – precies waar we naar op zoek waren”. Traditionele 
kassasystemen geven weinig inzicht in het betalingsverkeer en vragen veel tijd en 
nauwkeurigheid om het contante geld op een juiste manier af te handelen. Welke retailer zit er 
vandaag de dag nog te wachten op een systeem dat geen inzichten toont en niet bijdraagt aan 
een veilige winkelomgeving? Vomar Voordeelmarkt heeft deze problemen als eerste Nederlandse 
supermarktketen in al haar filialen volledig opgelost met behulp van Gunnebo’s SafePay.

“ Real-time inzicht in onze cash levels –  
precies waar we naar op zoek waren”.

(ADVERTORIAL)

“ Vomar heeft 64 filialen waar iedere week 
750.000 klanten geholpen worden.”

SafePay Voordelen
• Vereenvoudigt geldverwerking
• Vermindert overval- en diefstalrisico’s
•  Sluit kasgeldfraude en kasverschillen uit
• Beperkt de kosten van muntgeld
• Echtheidscontrole
• Veilige winkelomgeving
• Inzicht in geldstromen
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