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HOE HELPT LINCSAFE U MET UW
DAGELIJKSE GELDVERWERKING?
Contant geld als onderdeel van het betalingsverkeer in de

en hebben dit altijd op zak. Dit in tegenstelling tot de pinpas

retail is een feit. Ondanks alle technologische ontwikkelingen

of creditcard. LINCSAFE is dé oplossing voor het creëren van

gebeurt 78%* van alle transacties in de Europese detailhandel

een gesloten proces voor het verwerken (controleren, tellen

nog met contant geld. Experts verwachten dat contante

en veilig opslaan) van contant geld. Gesloten geldverwerking

betaling voorlopig de belangrijkste betaalmethode zal blijven.

maakt het mogelijk om de verwerking van het contante geld zo

Contant geld vormt voor veel retailers een grote bron van

efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de risico’s

zorgen. Het controleren en tellen van geld kost tijd en is daarmee

op een (gewapende) overval, inbraak en (interne) diefstal

duur. Bovendien is het onveilig vanwege bijvoorbeeld het grote

te minimaliseren. Met LINCSAFE creëert u een veilige en

risico op overvallen. Aan de andere kant zorgt contant geld wel

consumentvriendelijke winkelomgeving, waarmee u ook nog

voor gemak. Consumenten betalen graag met contant geld

eens tijd en geld bespaart!
(*Retail Banking Research, 2010)
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LINCSAFE controleert, telt en bergt het afgestorte geld veilig op in
een cassette in de inbraakwerende kluis.
• Elk afgestort bankbiljet wordt verwerkt als separate transactie voor
auditing.
• Real-time informatie over de status van LINCSAFE en de hoeveelheid
afgestorte contanten via de webportal en de display op de kluis.

Voorcreditering (optioneel)
• Op een vast tijdstip worden alle transacties gecontroleerd/verwerkt
en ontvangt de bank het verzoek het saldo op de rekening te storten.
• De geldtransporteur heeft real-time inzicht voor snelle actie bij
onverhoopte storingen of wanneer de kluis afgeroomd moet worden
(geldniveau bereikt).



De geldtransporteur plant het geldtransport zodra de LINCSAFE de
verzekerde waarde heeft bereikt. U hoeft zelf niets te regelen.
• De totalen worden automatisch gereset (op nul gezet) zodra de geldtransporteur een nieuwe geldcassette in de LINCSAFE heeft geplaatst.



De geldtransporteur telt het opgehaalde geld en zal
(afhankelijk van het gekozen servicemodel):

• Het geld retourneren aan de bank (bij voorcreditering)
• Het geld laten storten op uw bankrekening (geen voorcreditering).

TFT DISPLAY
Eenvoudige bediening en snel de
status van LINCSAFE inzien. 7
inch touchscreen.

VALSGELDDETECTIE
REMOTE CONTROL

Bankbiljetten worden direct
gecontroleerd door 100% ECBgeteste lezers.

Op afstand bedienen, updaten en
gebruikersbeheer.

VEILIGHEID
De sterke (Grade II gecertificeerde) kluis biedt bescherming tegen
overval, diefstal en interne fraude.

RAPPORTAGE
Gedetailleerde transactierapportages
en geconsolideerde rapporten
inclusief locaties.

ZIJKLUIS (OPTIE)
Zijkluis voor bonnen en munten.

WEBPORTAL
Real-time inzicht in de inhoud
en status van LINCSAFE.

VEILIG

EFFICIËNT

KOSTENREDUCTIE

• Contant geld wordt direct
gecontroleerd, geteld en veilig uit het
zicht opgeborgen in de LINCSAFE.
• De LINCSAFE is zwaar
inbraakwerend volgens SAFE 3 of
EN 1143-1 Grade II of III.
• De automatische telling en de voor
u geplande geldtransporten, zorgen
voor ‘minder handen’ aan het geld.
Het risico op interne fraude wordt
sterk gereduceerd.
• Geen telverschillen meer tussen
bankstorting en de uiteindelijke telling
door de geldtransporteur.
• Valsgelddetectie sluit het risico op
valse bankbiljetten en dus verlies van
omzet volledig uit.
• U biedt een consumentvriendelijke en
veilige winkelomgeving.

• Medewerkers die afstoringen
uitvoeren worden automatisch
in het systeem geïdentificeerd via
bijvoorbeeld badge, identificatiepas of
eigen inlog.
• Elke storting wordt geregistreerd
als een transactie en kan worden
gekoppeld aan uw backoffice en/of
geldtransport.
• Real-time inzicht in stortingen van de
diverse medewerkers.
• Oproepen, opslaan en afdrukken van
diverse gedetailleerde rapportages.
• Totalen van uw LINCSAFE(S)
kunnen direct worden verwerkt in uw
administratie.
• Minder werkdruk voor de
winkelmanager of -eigenaar vanwege
reductie van de werkzaamheden
rondom geldverwerking (afstorting en
telling)

• Geen bankkrediet nodig om de tijd
tussen ontvangst contante betaling
en storting op de bankrekening te
overbruggen. Het contante geld
wordt vrijwel direct op uw rekening
gestort.
• De geldtransporteur komt minder
vaak langs en plant zelf het
geldtransport in. U hoeft hier zelf niets
voor te doen.
• Bespaar op kostbare arbeidstijd en
daarmee ook geld. U houdt meer tijd
en geld over voor uw klanten en
winkel.
• Optioneel koppelbaar met uw
kassasysteem om de afgestorte
bedragen te matchen met de
kassatotalen.

DE INTELLIGENTE &
VEILIGE OPLOSSING
VOOR CASH
MANAGEMENT!

Specificaties
Kluisnormering
Biljetlezer

SAFE 3
single biljetlezer

100% ECB-getest
Biljet
verwerking
Biljetcapaciteit
Kluisslot
Display

Software

Externe afmetingen

EN 1143-1 Grade II (Grade III optioneel)

MEI single biljetlezer

MEI single biljetlezer

optie: MEI bulk-biljetlezer

optie: MEI bulk-biljetlezer

MEI cassette

MEI cassette
optie: MEI sealbag of inkt

1200 biljetten

2x 1200 biljetten

optie: 800 of 2200 biljetten

optie: 2x 2200 biljetten

high security sleutelslot

elektronisch slot + tijdvertraging

elektronisch slot + tijdvertraging

optie: CENCON 2000

optie: CENCON 2000

geen

LED display met toetsbediening

7 inch TFT met touchscreen

		
optie: RFID
Digital security

EN 1143-1 Grade I

400 biljetten

geen

Connectiviteit

LINCSAFE DUO

optie: MEI sealbag of inkt

		
optie: LED display + sleutelbediening
Gebruikersidentificatie

LINCSAFE PRO

optie: TFT touchscreen
toetsbediening

via touchscreen

optie: RFID or toegangskaart

optie: RFID

ethernet optie: 3G

ethernet (2x) optie: 3G

ethernet (2x) optie: 3G

encrypted SSD/transacties

encrypted SSD/transacties

encrypted SSD/transacties

optie: alarm interface

optie: alarm interface

LINCSAFE Webportal

LINCSAFE Webportal

LINCSAFE Webportal

• real-time informatie

• real-time informatie

• real-time informatie

• bediening op afstand

• bediening op afstand

• bediening op afstand

• gedetailleerde rapportages/audit

• gedetailleerde rapportages/audit

• gedetailleerde rapportages/audit

• gebruikersbeheer

• gebruikersbeheer

• gebruikersbeheer

460x175x490 (HxBxD in mm)

800x470x600 (HxBxD in mm)
800x470x612 met scherm
800x620x600 met zijkluis

Gewicht

38 kg

190 kg
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