Vi gör kontanter
snabbare, säkrare
och smartare

För verksamheter med
stora butiker och stormarknader

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.

För många konsumenter är kontanter fortfarande viktigt – framförallt för
mindre köp. Mängden kontanter i cirkulation i världen är större än någonsin.
Loomis SafePoint Store 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 – och stöttas av Loomis garanti gällande tydlighet,
pålitlighet och tillit.

Vi hanterar era kontanter
så ni kan hantera verksamheten.
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.

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 kontanthanteringen.
Vi hjälper er att välja den bästa lösningen för er verksamhet, erbjuder utbildning 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 branschen 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 Store sparar tid och kostnader i arbetet att hantera kontanterna
som verksamheten behöver för att fungera. Ni deponerar era kontanter och
återanvänder dem för att fylla på kassalådan vid början av nästa skift.
Alla våra system har valideringsmöjlighet, återvinningsmoduler, myntinkast
och känner igen falska sedlar. De räknar, kontrollerar och återanvänder era
sedlar och mynt automatiskt – ni behöver aldrig mer gå till banken eller till
en servicebox!

Prisvärda lösningar
utvecklade för att
passa er verksamhet,
både idag och imorgon.

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

Förenklad insättning. Bättre vardag.
SafePoint Store är utvecklad för att passa er verksamhet.
Förenklad insättning av sedlar och mynt
under hela dagen, vilket minskar svinn
och risk.
Återvinning och växling för att minska
transportbehovet.
Automatisk utlämning av kontanter
för att minska tiden er personal räknar
pengar.
Skiftavslut för att spara er ännu mer tid.
Detaljerade rapporter för att hålla er
uppdaterade.

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.
Mjukvara med AI för att bättre kunna
förutse, hantera och möta era behov.
Digitala tjänster för fjärrhantering.

Komplett back office-lösning för
kontanthantering med återvinning
Loomis erbjuder er
Rådgivning och expertis
Leverans och installation
Personalutbildning
Service och underhåll

Vid skiftets början loggar personalen
in och SafePoint fyller kassalådan
med rätt växel.
Vid skiftets slut loggar personalen
in och deponerar sin kassa direkt i
SafePoint.

Kontanterna är automatiskt säkra,
räknade och försäkrade.

Ni kan följa dagens kvitton online och
vi bokar in pengarna per automatik
varje vardag.

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

Vi sorterar och räknar upp kontanter
på vår uppräkningscentral.

Håll koll på kontanterna
var ni än befinner er!

Lättare. Snabbare. Bättre.
SafePoint gör kontanter enklare.
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 bankkonto 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.

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

Fransk stormarknad
En av Frankrikes största stormarknadskedjor sökte Loomis hjälp
för att hantera deras komplexa kontantbehov, från kassor och
uttagsautomater till bensinstationer och flöden från andra butiker
i deras byggnader.
Verksamheten har både front- och back office-lösning. All
kontanthantering sker i ett slutet system så personalen har
ingen åtkomst till kontanterna. Det medför högre säkerhet och
produktivitet och sparar mellan tio och femton minuter per dag
och anställd.

Nordiskt järnvägsnät
Med ett rikstäckande nätverk av stationer, fler än 800
konduktörer och 150 säljare behövde det här företaget
en lösning för deras omfattande kontanthanteringsbehov
som tillät automatisering och möjligheten att lägga ut
hanteringen på entreprenad.
Med ett kundvänligt gränssnitt, centraliserad databas och
en mjukvaruplattform som kunde integreras med deras
befintliga säljsystem, kunde Loomis erbjuda en passande
lösning – som dessutom inkluderade support och underhåll.
Med 50 SafePoint-lösningar och tillgång till direkt hjälp
från Loomis kan varje konduktör plocka ut en växelkassa
vid början av sitt skift och deponera sin kassa vid slutet
av dagen. Det förenklar processen och sparar upp till
50 heltidstjänster.

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

