EXCLUSIVAS IGLESIAS
II. Sistemas de Cash Control

CASHGUARD
O sistema CashGuard oferece uma solução completa
para um tratamento eficiente, seguro e fechado de dinheiro. É composto por uma unidade de notas controlada pela
caixa e uma unidade de moedas. Uma solução comprovada e flexível para tratamento de dinheiro em balcões de
pagamento, facilmente integrada com diferentes tipos de
sistemas de Ponto de Venda.

SEGURANÇA
O dinheiro não fica exposto à equipe do estabelecimento.
Fornece um sistema de alta segurança.
Elimina a perda desconhecida.
Devolução automática (em moedas e notas).
TEMPO
Melhora a satisfação dos clientes que requerem um tratamento personalizado.
Deixe para trás os sistemas tradicionais e aumenta a imagem positiva do comprador.
Multiplica a eficiência da gestão de tesouraria.
CONTROLE
Processamento contínuo de informação sobre o sistema e
relatórios detalhados em tempo real onde quer que esteja:
- Rendas diárias
- Níveis de troco recomendados
- Optimização diária do fundo de caixa
- Inventário, etc.

BENEFÍCIOS DO CASHGUARD
• Paga-se a si próprio pelas poupanças que gera
• Processo de caixa mais rápido
• Alta segurança de tesouraria (elimina a perda desconhecida)
• Permite a possibilidade de trocar facilmente de pessoal
nos balcões de pagamento
• Conta automaticamente o dinheiro sem necessidade do
demorado balanço de contas. Os erros e discrepâncias
são eliminadas
• Melhora a experiência de compras dos seus cliente e
aumenta a imagem positiva do comprador no seu estabelecimento
• Garante uma maior rentabilidade
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EQUIPAMENTO E NOVAS TECNOLOGÍAS
II. Sistemas de Cash Control

CASHGUARD
DADOS TÉCNICOS
UNIDADE DE MOEDAS
• Capacidade de moedas: 200-380 moedas por
denominação
• Número de denominações: Até 8 denominações
• Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP e DKK
• Visor de cliente: Visor de 2 x 16 caracteres
• Visor de caixa: Opcional. Visor 2 x 16 caracteres
• Peso: 25 kg.
• Medidas (larg. x alt. x profund.): 320 x 520 x 297 mm

UNIDADE DE NOTAS
3 CASSETTES DE RECICLAGEM

4 CASSETTES DE RECICLAGEM
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Tecnologia armazenamento: 3 cassettes
Capacidade de notas: 200 notas por cassette
Desempenho: 2-3 notas por segundo
Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP e DKK
Peso: 54 kg.
Medidas (larg. x alt. x profund.): 434-403 (superior-inferior) x 230 x 348-326 (sup.-inf.) mm.

Tecnologia armazenamento: 4 cassettes
Capacidade de notas: 200 notas por cassette
Desempenho: 2-3 notas por segundo
Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP e DKK
Peso: 64 kg.
Medidas (larg. x alt. x profund.): 567-536 (superior-inferior) x 230 x 348-326 (sup.-inf.) mm.
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