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Vybaven dle Vašich 
potřeb s vysoko- 
rychlostní počítačkou 
hotovosti a velmi  
snadnou obsluhou,  
včetně kompletní  
údržby.

Loomis nabízí řešení, díky kterému se může-
te zaměřit na to, co je opravdu důležité 
Pokud je obor Vaší činnosti spojen s prací s hotovostí, pravděpodobně 
máte zkušenosti s promarněnými hodinami kvůli opravám chyb způso-
bených lidským faktorem. Nebo, také s možnou ztrátou zisku v případě, 
kdy vše není, tak jak má. Možná jste také obeznámeni s riziky spojenými 
s přepravou hotovosti do banky či čelíte obavám o bezpečnost svých 
zaměstnanců a zákazníků při manipulaci s velkými objemy hotovosti na 
pobočce. 

Loomis, mezinárodní lídr v oblasti řízení hotovosti má pro Váš business 
perfektní odpověď. 

Loomis SafePoint je jednoduché a efektivní řešení manipulace s hoto-
vostí, které šetří čas i peníze. To eliminuje manuální procesy a snížení 
hodnoty peněz a zároveň chráníte své zaměstnance a zákazníky.



Jak může SafePoint Loomis 
pomoci Vaší firmě (Vašemu 
businessu) v růstu

SafePoint Loomis je integrované řešení pro správu hotovosti pro malo- 
obchodní a komerční firmy, které běžně pracují s hotovostí.
SafePoint kombinuje pokročilé technologie, inovativní služby, řízení ho-
tovosti a chráněnou přepravu hotovosti.

Naše end-to-end řešení Vám pomůže zvýšit zisk, šetří náklady, zároveň 
poskytuje větší kontrolu nad cash flow a zvyšuje bezpečnost pro vaše 
zaměstnance a zákazníky.

SafePoint počítá, ověřuje pravost a bezpečně uchovává Vaši hotovost, 
nepřijímá padělky a snižuje časovou náročnost administrativy. Jakmile je 
hotovost zařízením přijata, je chráněna proti ztrátě či krádeži až do výše 
limitu sjednaného s Loomis. 
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Pokladník přijme hotovost 
od zákazníka

1

Manažeři kontrolují konec 
směny a mají reporty 
Loomis z SafePointu 
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Pokladník vloží hotovost 
do SafePointu

2

Loomis spravuje 
elektronické úložiště 

denních příjmů
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Safe Point Vám v poro- 
vnání s jinými systémy 
nabízí mnoho výhod
1. Pokladník od zákazníka přijme hoto- 

vost, vyprázdní pokladnu a hotovost
v zázemí vloží do trezoru.

2. Hotovost je pojištěna od okamžiku
vložení do trezoru. Trezor snižuje riziko
ztráty, odhaluje padělky a umožňuje
zaměstnancům rychlé a přesné vložení
hotovosti.

3. Informace o vkladu je v reálném čase
možné sledovat z jakéhokoli místa na
světě.

4. Loomis pečuje o Vaše unikátní potřeby
v oblasti práce s hotovostí a Vy se tak
můžete zaměřit na to, co je skutečně
důležité.

5. * Jako dodatkovou službu je možné
sjednat denní přípis na Váš účet
v bance.

6. Loomis odvádí hotovost na základě
schváleného plánu a následně hoto- 
vost zpracuje. Všechny úkony jsou
přesně sledovány a zaznamenány.

Výhody 
SafePointu
• Zvýšení efektivity práce
• Bezpečná úschova a přeprava hoto- 

vosti
• Zlepšení Cash flow peněžních toků
• Snížení mzdových nákladů
• Snížení ztrát
• Pojištění proti ztrátě či požáru od

okamžiku vložení
• Odhalení padělaných bankovek
• Zvýšení bezpečnosti pro zaměstnance

a zákazníky
• Automatický reportovací systém
• Denní vklady hotovosti na Vás účet*

Loomis provádí jak bez-
pečné odvody hotovosti, tak 
v případě potřeby i doručení 

drobných mincí
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Hotovost je denně 
připisována na Váš účet*
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Loomis nabízí bezpečné a efektivní komplexní řešení pro přepravy, manipulaci, skladování a výměnu hotovosti a jiných cenin. Zákazníky 
Loomis jsou banky, maloobchodníci a mnoho dalších společností. Loomis vytvořil mezinárodní síť svých zhruba 400 poboček ve více 
než 20 zemích světa. Loomis zaměstnává na 23.000 zaměstnanců, příjmy v roce 2016 byly 16,8 miliardy SEK. Loomis je obchodován 
na NASDAQ OMX Stockholm v segmentu Large-Cap.

SafePoint Loomis. Chytré řešení pro Vaši hotovost

Pro více informací kontaktujte: 
Loomis Czech Republic a.s.
Sezemická 2853/4
193 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 277 003 874
Email: safepoint@cz.loomis.com
www.loomis.cz

http://www.loomis.cz/safepoint/loomis_tisk_safepoint.pdf



