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SafePoint® 
Inteligentné riešenie pre Vašu hotovosť



Vybavený podľa 
Vašich potrieb  
s vysokorýchlostnou 
počítačkou hotovosti  
a veľmi  jednoduchou 
obsluhou, vrátane 
kompletnej údržby.

Looomis ponúka riešenie, vďaka ktorému sa 
môžete zamerať na to, čo je naozaj dôležité 
Pokiaľ je zameranie Vašej činnosti spojené s prácou s hotovosťou, pravde-
podobne máte skúsenosti s premárnenými hodinami kvôli opravám chýb 
spôsobenými ľudským faktorom.  Alebo, s možnou stratou zisku v prípade, 
kedy všetko nie je tak, ako má byť. Možno ste tak isto oboznámení s rizi- 
kami spojenými s prepravou hotovosti do banky, či čelíte obavám o bez-
pečnosť svojich zamestnancov a zákazníkov pri manipulácii s veľkými 
objemami hotovosti na pobočke.

Loomis, medzinárodný líder v oblasti riadenia hotovosti má pre Váš busi-
ness perfektnú odpoveď.

Loomis SafePoint® je jednoduché a efektívne riešenie manipulácie s hoto-
vosťou, ktoré šetrí čas aj peniaze. Eliminuje manuálne procesy a zníženie 
hodnoty peňazí a zároveň chráni Vašich zamestnancov a zákazníkov.



Ako môže Loomis SafePoint® 
pomôcť Vašej firme (Vášmu 
biznisu) v raste

Loomis SafePoint® je integrované riešenie pre správu hotovosti pre 
maloobchodné a komerčné firmy, ktoré bežne pracujú s hotovosťou.
SafePoint kombinuje pokročilé technológie, inovatívne služby, riadenie 
hotovosti a chránenú prepravu hotovosti.

Naše end-to-end riešenie, Vám pomôže zvýšiť zisk a šetriť náklady. 
Zároveň poskytuje väčšiu kontrolu vášho cash flow a zvyšuje bezpečnosť 
pre vašich zamestnancov a zákazníkov.

Loomis SafePoint® počíta, overuje pravosť a bezpečne uchováva Vašu 
hotovosť, neprijíma falzifikáty a znižuje časovú náročnosť administratívy. 
Akonáhle je hotovosť zariadením prijatá, je chránená proti strate či 
krádeži, až do výšky limitu dohodnutého so spoločnosťou Loomis.
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SafePoint® Vám v poro- 
vnaní s inými systémami 
ponúka viacero výhod
1. Pokladník prijme od zákazníka hoto- 

vosť, vyprázdni pokladňu a hotovosť
v zázemí vloží do trezoru.

2.  Hotovosť je poistená od okamihu vlo- 
ženia do trezoru. Trezor znižuje riziko
straty, odhaľuje falzifikáty a umožňu-
je zamestnancom rýchle a presné
vloženie  hotovosti.

3.  Informáciu o vklade je možné sledovať
z akéhokoľvek miesta na svete v reál-
nom čase.

4.  Loomis sa stará o Vaše jedinečné po-
treby v oblasti práce s hotovosťou a Vy
sa tak môžete zamerať na to, čo je pre
Vás skutočne dôležité.

5.  * Dodatkovou službou je možné dohod-
núť denné prípisy na Váš účet v banke.

6.  Loomis odvádza hotovosť na základe
schváleného plánu a následne ho-
tovosť spracuje. Všetky aktivity (pro-
cesy) sú presne sledované a zazna-
menávané.

Výhody 
SafePointu®

• Zvýšenie efektivity práce
• Bezpečná úschova a preprava

hotovosti
• Zlepšenie Cash flow (peňažného toku)
•  Zníženie mzdových nákladov
•  Zníženie strát
•  Poistenie proti stratám a požiaru

od okamihu vloženia
•  Odhalenie falzifikátov
•  Zvýšenie bezpečnosti pre

zamestnancov a zákazníkov
•  Automatický reportovací systém
•  Denné vklady hotovosti na Váš účet*

Pokladník prijme hotovosť 
od zákazníka
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Manažéri kontrolujú koniec 
zmeny a majú reporty 
z Loomis SafePoint®
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Pokladník vloží hotovosť 
do SafePoint®
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Loomis realizuje 
bezpečné odvody hotovosti 
a doručenie drobných mincí
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Loomis spravuje 
elektronické úložisko 

denných príjmov
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Hotovosť je denne 
pripisovaná na Váš účet* 
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Loomis ponúka bezpečné, efektívne a komplexné riešenie prepravy, manipulácie, skladovania a výmeny hotovosti a iných cenín.Zákazní-
ci Loomis sú banky, maloobchodníci a mnoho ďalších spoločností. Loomis vytvoril medzinárodnú sieť svojich zhruba 400 pobočiek vo 
viac ako 20 krajinách sveta. Loomis zamestnáva 23.000 zamestnancov, príjmy v roku 2016 boli 16,8 miliardy SEK. S firmou Loomi sa 
obchoduje na NASDAQ OMX Stockholm v segmente Large-Cap.

Loomis SafePoint®. Inteligentné riešenie pre Vašu  hotovosť

Pre viac informácii kontaktujte:
Loomis SK a.s.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
Slovensko
Email: sk.info@loomis.com
www.loomis.sk
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