
För verksamheter med  
små till mellanstora butiker

 Vi gör kontanter 
 snabbare, säkrare 
 och smartare 



För många konsumenter i världen är kontanter fortfarande viktigt – fram för allt 
för mindre köp. Mängden kontanter i cirkulation i världen är större än någonsin.

Loomis SafePoint Boutique är nyckeln till att hantera kontanter i en digital 
framtid.

SafePoint sköter det tidskrävande jobbet med uppräkning, sortering och 
bokning. Systemet är baserat på unik teknik och starka partnerskap med 
ledande leverantörer i branschen – och stöttas av Loomis garanti gällande 
tydlighet, pålitlighet och tillit.

 

SafePoint sköter hela kontanthanteringen så att ni har möjligheten att åtnjuta 
kontanternas flexibilitet, bekvämlighet och tillgänglighet. Det ger er mer tid att 
ta hand om kunder, utveckla er verksamhet och förbättra resultatet.

Vi hanterar era kontanter 
så ni kan hantera verksamheten.

Genom att installera SafePoint 
kommer säkerheten för våra anställda 
i våra butiker att öka samtidigt 
som vi kommer att minimera vår 
handläggningstid för kontanter”.
Magnus Carlsson på Reitan Convenience Sweden AB 
som 2018  installerat 400 Safepoint på samtliga 
7-eleven- och Pressbyrå-butiker i Sverige.



 Redo för den digitala eran 

SafePoint flyttar kontanterna till den digitala eran. 
Våra unika lösningar förenklar för er när kontant-
hanteringen blir snabbare, säkrare och smartare.

 Snabbare 

Vår slutna lösning är verkligen en ”allt i ett”-lösning för kontant hanteringen. 
Vi hjälper er att välja den bästa lösningen för er verksamhet, erbjuder utbild-
ning på plats hos er och säkerställer leverans, installation och underhåll.

 Säkrare 

Så snart ni deponerat kontanterna i värdeskåpet är de försäkrade och bokas 
till ert konto varje vardag. Att Loomis har decennier av erfarenhet inom bran-
schen och att vi arbetar med särskilt utvalda värdeskåpsleverantörer gör att 
ni kan lita på oss och slipper tänka på kontanterna mer än nödvändigt.

 Smartare 
 Att återanvända kontanter ni redan har på plats gör det dagliga arbetet 
enklare.

 Smart teknik och mjukvara möjliggör dynamisk logistik och en prognos 
över kontantflödet.

 Övervakningsmöjligheter genom kundportalen för att följa och kontrollera 
kontanthanteringen.

 En rad professionella tjänster som täcker hela ert behov för kontanter.



SafePoint Boutique är en helhetslösning som täcker alla behov som finns 
för  er kontant hantering och minskar tidsåtgången och kostnaden för 
er verksamhet. Vi skräddarsyr direkt rätt lösning för er och hjälper er 
utveckla den i takt med att er verksamhet förändras.

SafePoint Boutique är utvecklad för att passa er verksamhet och som 
att gå till banken eller service boxen utan att lämna butiken.

 Förenklad insättning av sedlar och mynt under hela dagen, vilket kan 
öka kontantflödet och minska er risk.

 Automatiska insättningar direkt till ert önskade bankkonto.
 Omedelbar försäkring, övervakning och registrering av alla 
insättningar.

 Säker transport till Loomis uppräkningscentral för att sorteras, räknas 
upp och återcirkuleras.

 Digitala tjänster för fjärrhantering.

Förenklad insättning. Bättre vardag.

 Prisvärda lösningar  

 utvecklade för att 

 passa er verksamhet,  

 både idag och imorgon. 



Vår smarta transporttjänst innebär att vi hämtar och levererar kontanter utan att 
det påverkar er verksamhet.

Beroende på er lösning kan era kontanter sättas in direkt på ert önskade bank-
konto varje vardag. Vi tar hand om allt.

Digitala tjänster för en trådlös värld.
Med varje SafePoint-lösning följer tillgång till vår kundportal där ni kan följa era 
insättningar, uttag och transaktioner. 

Lättare. Snabbare. Bättre.  
SafePoint gör kontanter enklare. 

Ni loggar in och deponerar er kassa.

Kontanterna är automatiskt räknade 
och försäkrade.

De räknade pengarna bokas till ert 
önskade bankkonto varje vardag.

Vi hämtar och lämnar kontanter 
utan att det påverkar er verksamhet.

Vi sorterar och räknar upp kontanter 
på vår uppräkningscentral.

På vår kundportal kan ni beställa 
era växelkassor.

Komplett back office-
lösning för kontantinsättning

Loomis erbjuder er:
Leverans och installation
Personalutbildning
Service och underhåll

Håll koll på kontanterna 
var ni än befinner er!



 Närbutikskedja med franchisetagare 

När en del köpmän lånat kontanter av 
butikernas kassor, vilket resulterat i svinn, 
blev redovisningen ett stort problem för en av 
Skandinaviens största detaljhandelskedjor.

Genom att använda Loomis SafePoint har 
de lyckats lösa det här problemet nästan på 
sekunden. Kassorna deponeras dagligen i 
värde skåpet och i samband med det är de för-
säkrade. Varje vardag bokas dessutom dagens 
kontanter in på kundens valda bankkonto.

Fördelar: 
 Ökad kontantanvändning, större andel 
upptäckta falska sedlar och minskad 
stöldrisk.

 Förbättrat kontantflöde.
 Ökad säkerhet för de anställda.
 Minskad hanteringstid för kontanterna.

 Rikstäckande biografkedja 

En rikstäckande brittisk biografkedja ville 
minska problemen med kontakter i en bransch 
där kontanter är väldigt vanligt. De önskade 
ett snabbare och mer bekvämt sätt att hantera 
inkomna kontanter så att personalen och 
cheferna kunde fokusera på att ta hand om 
sina kunder.

Fördelar:
 Slutet kontanthanteringssystem.
 Snabb hantering.
 Komplett service med underhåll, försäkring, 
transporter och hantering.

Så här har SafePoint Boutique 
underlättat för några kunder  
som fått en  
skräddarsydd lösning.



 Kärnan i denna lösning är fem värdeskåp att välja bland.

Specifikationer D10 D25 D55 D100

Maxkapacitet i sedlar 2 500 2 500 5 500 10 000

Mått i cm (H / D / B) 60/49/32 81/55/41 121/57/53 121/63/53

Ett andra värdeskåp Tillval Tillval Inkluderat Nej

Mynträkningsenhet Nej Nej Inkluderat Tillval

Flera insättningskonton (samma bank) Ja Ja Ja Ja

Webbaserad kundportal Ja Ja Ja Ja

Erbjudna tjänster

Installation

Utbildning

Underhåll

Kontanthanterings- 
tjänster

Hämtning och leverans

Uppräkning och sortering

Dagliga insättningar

Ett komplett sortiment 
som täcker alla behov.



För att veta mer om hur SafePoint 
kan hjälpa er verksamhet att 
förenkla kontanthanteringen,  
kontakta Loomis.
loomis.se 
kundservice@se.loomis.com 
010-163 63 00


