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De intelligente en veilige oplossing voor cash management!
 
Contant geld als onderdeel van het betalingsverkeer in de retail is een feit. Ondanks alle technologische ontwikkelingen
gebeurt 78%* van alle transacties in de Europese detailhandel nog met contant geld. Experts verwachten dat contante
betaling voorlopig de belangrijkste betaalmethode zal blijven.
 
Contant geld vormt voor veel retailers een grote bron van zorgen. Het controleren en tellen van geld kost tijd en is
daarmee duur. Bovendien is het onveilig vanwege bijvoorbeeld het grote risico op overvallen. Aan de andere kant zorgt
contant geld wel voor gemak. Consumenten betalen graag met contant geld en hebben dit altijd op zak. Dit in
tegenstelling tot de pinpas of creditcard.
 
LINCSAFE is dé oplossing voor het creëren van een gesloten proces voor het verwerken (controleren, tellen en veilig
opslaan) van contant geld. Gesloten geldverwerking maakt het mogelijk om de verwerking van het contante geld zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de risico's van een (gewapende) overval, inbraak en (interne)
diefstal te minimaliseren. Met de LINCSAFE creëert u een veilige en consumentvriendelijke winkelomgeving, waarmee u
ook nog eens tijd en geld bespaart!
 
LINCSAFE is, gekozen uit diverse inzendingen, genomineerd voor de SSA Awards 2013. Bekijk
hier de officiële nominatie.

 
Specificaties

• Inbraakwerend volgens EN 1143-1 Grade II
• MEI single biljetlezer
• Biljetverwerking: MEI cassette
• Capaciteit: 2x 1200 biljetten
• Elektronisch slot met tijdvertraging
• 7 inch TFT met touchscreen
• Internetverbinding (ethernet 2x)

Opties
• Inbraakwerend volgens EN 1143-1 Grade III
• MEI bulk-biljetlezer
• MEI sealbag of inkt
• Capaciteit: 2x200 biljetten
• CENCON 2000
• Identificatie via RFID of toegangskaart
• Alarm interface
• 3G-internetverbinding

De voordelen

• Valsgelddetectie - bankbiljetten worden direct gecontroleerd door 100% ECB-gecertificeerde biljetlezers. 
• Veilig - de sterke (volgens SAFE 3 of EN 1143-1 Grade I/II) gebouwde kluis biedt bescherming tegen overval,

diefstal en interne fraude. 
• Compact - qua formaat is de LINCSAFE 's werelds kleinste intelligente kluis in zijn klasse waardoor deze overal

past. 
• LCD display - eenvoudige toetsbediening en aflezen status. Optioneel met touchscreen. 
• Remote control - op afstand bedienen, updaten en beheren van uw administratie. 
• Rapportage - gedetailleerde transactierapportages en geconsolideerde rapporten over diverse locaties. 
• Webportal - real-time inzicht in contante dagomzet en de status van uw LINCSAFE(S). 



• Kassasysteem - optioneel koppelbaar met uw backoffice / kassasysteem. 
• Voorcreditering - u beschikt snel over het afgestorte bedrag op uw bankrekening, ook al bevinden de biljetten

zich nog fysiek in de LINCSAFE.  

Meer informatie? Download de brochure of neem contact met ons op voor meer informatie. Prijs op aanvraag.
 

Artikelnummer Model Uitwendige afm.(mm) Gewicht kg.
0 LINCSAFE DUO 800 x 470 x 600 190
0 LINCSAFE DUO met scherm 800 x 470 x 612 190
0 LINCSAFE DUO met zijkluis 800 x 620 x 600 190

Alle getoonde prijzen zijn bruto (excl. BTW)


