Keskity olennaiseen. Me hoidamme rahahuoltosi.
Loomis SafePoint
Vähittäiskaupassa käsitellään yli 400 000 000 euroa käteistä rahaa kuukausittain.
Rahankäsittely on meidän erikoisosaamisaluettamme.
Mikä on Sinun?
Kaupan rahankäsittelyyn liittyy paljon manuaalista työtä, virhemahdollisuuksia, turvallisuusriskejä, huolta ja kiirettä. Rahahuolto
onkin monen prosessin ja osatekijän palapeli. Muodostavatko
Sinun rahahuoltosi osaset yhtenäisen kokonaisuuden?

Suljettu rahan vastaanotto kassalinjastossa poistaa hävikin
ja virheiden selvittelyyn kuluvan ajan.
Samalla turvallisuus
lisääntyy. Aitoustunnistus tehdään automaattisesti joka maksutapahtuman yhteydessä
ja kaikki raha on aina
suljetussa tilassa.

Yksittäiset osat voivat edustaa uusinta tekniikkaa ja olla sinänsä varsin toimivia. Työvaiheita ja
laitteita saattaa kuitenkin olla liikaa ja järjestelmät toimintaan nähden ylimitoitettuja tai päällekkäisiä. Jos kokonaiskuva puuttuu, et ota yrityksesi rahahuollosta kaikkea mahdollista tehoa irti.
Tee rahahuollosta yrityksesi vahva kilpailutekijä.
Tehokkuus syntyy kaikkien osatekijöiden saumattomasta toiminnasta.
Loomis ja Intermarketing edustavat rahan–käsittelyn ykkösosaamista Suomessa.
SafePoint-kokonaispalvelumme ratkaisee kaikki rahahuoltoon liittyvät tarpeesi ammattitaitoisesti
ja varmalla otteella.
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Rahahuollossa paljon tehostettavaa
• Manuaalisen työn osuus suuri
• Sisäinen työmäärä ja “piilokustannukset” korkeita
• Kassaerojen selvittäminen ja aitoustunnistus kassoilla haastavaa
• Rahahuollon palvelut ja laiteinvestoinnit eivät optimoituja
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Kokonaisvaltainen rahahuolto kattaa niin sisäisen kuin
ulkoisenkin rahankäsittelyn
• Rahahuollon kokonaiskustannukset pienenevät
• Sisäisen työn määrä vähenee merkittävästi
• Virhetilanteet minimoituvat
• Turvallisuus paranee

Oikea ratkaisu oikeaan tarpeeseen

• Rahahuoltopalvelu optimoidaan aina yrityksesi tarpeiden ja toimintatapojen pohjalta
• Räätälöity ratkaisu tehdään yhdistellen parhaita tuotteita ja palveluja

Miksi SafePoint -palvelu
on Sinun yrityksesi kannalta
paras vaihtoehto?

SafePoint yhdistää saumattomasti
sisäisen ja ulkoisen rahankäsittelyn..
SafePoint joustaa Sinun tarpeidesi mukaan
ottaen huomioon yrityksesi prosessit ja tavat
toimia. Alkukartoituksessa käymme läpi kaikki
yrityksesi rahankäsittelyyn liittyvät vaiheet
ja käytössä olevat tilat sekä laitteet. Tarkka
alkutyö nostaa esiin erilaiset kipupisteet prosessissa ja kohteet, joissa voimme kehittää
yrityksesi toimintaa.
SafePoint -ratkaisu on optimoitu yrityksesi
tarpeisiin: ei mitään liian vähän, ei mitään liian
paljon. Aikaa ja kustannuksia säästyy huomattavasti, kun prosessit suoraviivaistuvat
ja selkiytyvät. Lisäksi ratkaisun avulla myös
turvallisuus ja luotettavuus paranevat.
Keskity siis olennaiseen.
Me hoidamme rahahuoltosi.

Arvokuljetus
ja laskenta
Laitteet

Ohjelmistot

Yrityksesi tarpeet
ja toimintatavat

Palvelun toteuttavat arvotekniikan ja
arvokuljetuksen parhaat asiantuntijat.
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