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Kasa automatyczna jako usługa prowadzenia
punktu kasowego
OPŁATOMAT w formie kompletnej USŁUGI od A do Z
Usługa w zakresie prowadzenia Punktu Kasowego
Punkt kasowy może być prowadzony w sposób tradycyjny przy udziale personelu
lub w sposób nowatorski - poprzez zastosowanie opłatomatów, czyli kas
automatycznych. Prowadzenie tradycyjnej kasy związane z jest z szeregiem
problemów i ciągłym zaangażowaniem co najmniej kilku osób w ten proces. Na
dodatek jest to bardzo kosztowne. Alternatywą jest dużo tańsza, kompleksowa
usługa prowadzenia punktu kasowego przez opłatomaty. W ramach tejże usługi
zawierają się m.in: księgowanie wpłaconych środków, transport gotówki, liczenie itp.
czyli wszystko to, co jest potrzebne do świadczenia usług w zakresie prowadzenia
punktów kasowych. NoaTech we współpracy z Instytucją Płatniczą jest w stanie
zaoferować zupełnie nowy, niespotykany do tej pory w tej dziedzinie model
biznesowy – OPŁATOMAT JAKO USŁUGA

Proponowany model może być wybrany zarówno przez Klienta jak i przez Bank.
Opiera się on o kilka kluczowych elementów:

Brak kosztu zakupu ! Miesięczny koszt za usługę – all-inclusive (bez
ukrytych kosztów)
Opłatomat instalowany jest w miejscu wskazanym przez zamawiającego
Usługi uruchamiane na opłatomacie definiowane są przez zamawiającego
Brak konieczności integracji z systemem informatycznym. Integracja w
innych modelach biznesowych jest wymagana w celu przekazywania
informacji o dokonanych transakcjach. W oferowanym modelu informacja ta
trafia bezpośrednio na konto bankowe Klienta w postaci zaksięgowania
środków.
Brak konieczności organizowania transportów gotówki w celu
zasilania/odsilania urządzenia. Czynności te wykonywane są w ramach
usługi.
Brak problemów z rozliczaniem wpłat – wpłaty księgowane są przez
instytucję płatniczą na wskazanych przez zamawiającego rachunkach.
Skonstruowana w ten sposób usługa, pozwala na wyeliminowanie wszelkich
problemów związanych z organizacją obsługi urządzenia oraz pozwala bardzo łatwo
obliczyć opłacalność w stosunku do tradycyjnej kasy. Opłatomat NoaPayment
pozwala na znaczne usprawnienia procesów gotówkowych poprzez:
Przyjmowanie wszystkich nominałów bilonu
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Przyjmowanie wszystkich nominałów banknotów
Wydawanie reszty w bilonie z dokładnością do 1 grosza
Dużą pojemność pojemnika na wpłacany bilon
Dużą pojemność pojemników do wydawania reszty w bilonie
Przystosowanie do obsługi przez CIT – wszystkie pojemniki
zabezpieczone
Duży ekran umożliwiający wyświetlanie reklam
Branding obudowy urządzenia
Wszystkie komponenty m.in. terminal kartowy wbudowane są w
urządzenie (nie w formie dostawki)
Możliwość przyjmowania płatności za wszelkiego rodzaju rachunki bez
konieczności wpisywania danych – opcjonalny system OCR wraz ze
skanerem dokumentów oraz dowodów
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