Waarom de
CashKeeper?
Terwijl het aantal pinpastransacties in 2016 steeg met 10,6% is het aantal
pinbetalingen tot 10 euro met maar liefst 17.2% toegenomen. De snelle
toename is overwegend het gevolg van de sterke groei van contactloos
betalen. Geen wonder, gemak dient de gast, het is veiliger en het pinnen is
steeds goedkoper geworden voor ondernemers. Is jouw pinapparaat voorbereid voor contactloos betalen?
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Pinnen, ja graag! Het is bijna vanzelfsprekend na een gezellig uitje. En er
zijn zelfs horecagelegenheden waar
gasten enkel en alleen kunnen pinnen.
Steeds vaker worden pinapparaten
gekoppeld aan de kassa om ingave
fouten te voorkomen. Informeer altijd
vooraf welke kassa gecertificeerd is
voor welk pinapparaat.
Contactloos betalen
Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om contactloos te pinnen.
Contactloos betalen is gemiddeld 7
seconden sneller dan een betaling met
kontant geld of met pincode invoer.
Het levert 40% tijdwinst op. Dus zeker
de moeite waard om je klanten hierop

te attenderen. Bij bedragen boven de
€ 25,- blijft het intoetsen van de pincode nodig.
CashKeeper
Een CashKeeper is een variant op de
betaalautomaat, zoals we die uit de
parkeergarage kennen. Je steekt zelf
geld (munten en biljetten) erin en de
automaat rekent af. Wisselgeld krijg je
automatisch terug. De CashKeeper is
aan je kassa gekoppeld en bij het afrekenen ziet de klant hoeveel hij moet
betalen. Deze stopt het geld erin en de
CashKeeper doet veilig en betrouwbaar
de rest. Inclusief het printen van de
kassabon, die je tot slot aan je klant
overhandigt.
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Bekabelde pin terminal

Mobiele pin terminal
(WIFI of GPRS)

Mobiel betalen met QR code

• Fraude is uitgesloten
• Kasverschillen zijn onmogelijk
• Geen kastelling meer nodig
• Vals geld wordt direct geweigerd
• Minder kans op overval, omdat het geld
veilig is opgeborgen
• Hygiënischer in gebruik
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