
Uitgerust volgens
uw behoeften met 
snelle biljettenlezers 
en heel makkelijk te 
gebruiken, volledig  
onderhoud inbegrepen.

Loomis
SafePoint 
De slimme oplossing voor uw cash  

Loomis biedt oplossingen die het u gemakkelijker maken om u 
te concentreren op uw core business.

Als uw bedrijf omgaat met geld, dan heeft u wellicht ook al uren 
verloren met het reconciliëren van kasverschillen veroorzaakt door 
menselijke fouten of centen zien verloren gaan vanwege verlies van 
cash.  

U bent wellicht ook vertrouwd met de risico’s bij het brengen van 
geld naar de bank of bekommerd om de veiligheid van medewer-
kers en klanten die omgaan met cash.  

Loomis, een internationale leider in cash management, heeft de 
perfecte oplossing voor uw bedrijf.

Loomis SafePoint is een eenvoudige, efficiënte cash handling tool 
die tijd en geld spaart. Het elimineert handmatige processen en 
verlies terwijl u uw werknemers en klanten beschermt.

Loomis SafePoint – De slimme oplossing voor uw cash

Loomis Belgium nv
Ottergemsesteenweg, 419
B-9000 GENT
+32 9 243 70 80    www.loomis.be

Company N° BE 0834 600 965
Authorisation N° 16.1149.06

Loomis biedt veilige en uitgebreide oplossingen voor de distributie, verwerking, opslag en recycling van geld en andere waarden. 
Haar klanten zijn banken, retailers en andere bedrijven die met cash geld werken. Loomis heeft een internationaal netwerk van 400 
vestigingen in meer dan 20 landen. Loomis telt 21.000 medewerkers en realiseerde in 2014 een omzet van 13,5 miljard SEK. Loomis  
is genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-lijst.



Hoe SafePoint kan  
helpen om uw bedrijf 
te laten groeien

SafePoint door Loomis is een geïntegreerde cash management 
oplossing voor retail en commerciële bedrijven. SafePoint com-
bineert geavanceerde technologie, innovatieve cashmanagement 
diensten en veilig geldvervoer.

Onze end-to-end oplossing helpt u meer winst te maken, is kosten-
besparend, verhoogt de controle over cashflow en biedt een betere 
veiligheid voor uw medewerkers en klanten.

SafePoint telt, valideert en beveiligt uw geld, verwerpt vervalsingen 
en vermindert de tijdrovende administratie. Zodra het geld in de 
kluis is gestort, wordt het beschermd tegen verlies of diefstal en 
wordt de waarde vergoed tot de afgesproken limiet.  

SafePoint biedt u  
ontelbare voordelen 
vergeleken met andere 
systemen
1. Kassiers ontvangen cash van klanten 

en storten de inhoud van de geldla-
des in de backoffice afstortautomaat.

2. Het geld is gevrijwaard zodra het in 
de kluis is. Valse biljetten worden 
gedetecteerd. Het systeem laat toe 
om snel en accuraat af te storten en 
vermijdt verlies van geld.

3. Informatie over gestorte bedragen 
wordt in real time opgeladen en kan 
geraadpleegd worden van overal ter 
wereld.

4. Loomis bekommert zich om uw cash 
handling behoeften zodat u kan fo-
cussen op uw zaak.

5. Als bijkomende dienst kan de 
gestorte waarde op uw bankrekening 
gecrediteerd worden.

6. Loomis haalt de gestorte bedragen 
op en zorgt voor verdere processing. 
Alle activiteiten worden nauwkeurig 
gelogd.

Voordelen van 
SafePoint
•	 Beduidende efficiëntie

•	 Veilige opslag en transport van cash

•	 Verbeterde cash flow

•	 Verminderde arbeidskosten

•	 Verminderd verlies

•	 Storting na validatie beschermd  
voor verlies of vuur  

•	 Detectie valse biljetten

•	 Verhoogde veiligheid voor klanten  
en medewerkers

•	 Automatische rapporten

•	 Dagontvangensten dagelijks gestort 
op uw bankrekening

Kassiers ontvangen cash 
van klanten.

1

Managers checken het einde 
van de shift en het rapport

van Loomis SafePoint.

3

Kassiers storten de cash in 
de Loomis SafePoint.

2

Loomis zorgt voor de veilige 
ophaling van de fondsen  

en de levering of ophaling 
van munten.

6

Loomis zorgt voor de  
elektronische verwerking 
van de dagontvangsten.

4
Loomis zorgt voor de stor

ting van de dagontvangsten 
op uw rekening.

5

Bespaar kosten

Bespaar tijd

Controleer cash

Verhoog veiligheid
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