


Cashmaster a fost înfiiţată în 1977 ca un brand internaţional şi 
reprezintă una din cele mai mari companii din lume specializată în 
furnizarea de soluţii inovative pentru numărarea banilor.
Cashmaster este o firmă de familie ce are sediul şi unităţile de 
producţie în Marea Britanie şi birouri de vânzâri în toată Europa şi 
SUA.
Spre deosebire de mulţi alţi operatori internaţionali, succesul 
Cashmaster este construit pe încrederea că fiecare contribuţie 
individuală trebuie apreciată. Cashmaster oferă cu succes o 
perspectivă globală cu expertiză locală, rămânând orientat către 
clienţii săi.

Prezentarea Companiei Cashmaster
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Clienţii Noştrii

Cu mândrie, Cashmaster deserveşte în întreaga lume, peste 
300.000 de clienţi, de la unele dintre cele mai mari companii 
multinaţionale până la activităţile desfăşirate de într-un singur 
magazin.
Iată câţiva dintre clienţii noştrii cei mai cunoscuţi.....
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Cum funcţionează...Elementele de Bază

Produsele noastre cântăresc banii pentru a calcula cu precizie 
valoarea monetarului, utilizând unele dintre cele mai avansate 
echipamente electronice digitale.
Cele mai precise dispozitive de măsurare şi algoritmi patentaţi, 
reprezintă esenţa fiecărui echipament Cashmaster. În termeni 
simplii, procesul implică conversia denominării greutăţii banilor 
aplicat la o tensiune analogică, care prin măsurare permite ca 
valoarea reală a numerarului să fie calculată şi afişată pentru 
utilizator.
O serie de algoritmi complecşi sunt folosiţi pentru a ţine în 
permanenţă seama de variaţiile potenţiale care pot afecta 
numărarea banilor. Fiecare echipament Cashmaster are încorpo-
rat un sistem de inteligenţă cu auto-învăţare care compensează 
variaţiile de greutate determinate de bancnote puternic uzate, 
pătrunse de solide/lichide şi bancnote reparate.
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De ce să foloseşti un echipament Cashmaster?

Numără banii, atât monede cât şi bancnote în mai puţin de 60 de 
secunde.

Reduce semnificativ timpul de numărare a banilor ceea ce 
înseamnă mai puţin timp în casierie şi mai mult timp pentru a 
oferii servicii mai bune clienţilor.

Îmbunătăţeşte precizia, toţi angajaţii numărând în acelaşi ritm, 
indiferent de experienţă.

Securitate sporită, numărarea banilor nu se mai realizează în faţa 
altora o perioadă mai lungă de timp.

Îmbunătăţeşte Raportarea prin imprimarea detaliată a rezultate-
lor, dacă este necesar.

Îmbunătăţeşte satisfacţia muncii; în cele mai multe casierii proce-
sul de numărarea a banilor este foarte plictisitor.
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Funcţii
               Numără monede vrac, în saci şi fişicuri
               Număra bancnote vrac, cu banderolă şi împachetate
               Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane
               Calculează numerarul rămas pentru începutul zilei următoare (editabil)

Caracteristici
               Robust, intuitiv, complet sigilat, tastatură din silicon rezistentă la umezeală
               Complet portabil
              10 ore de autonomie pentru baterie
               Design conceput pentru economisirea spaţiului de pe birou
               Display grafic, cu un contrast ridicat, ce permite o citire uşoară
               Compatibil cu unitatea de imprimare pentru minimizarea spaţiului utilizat
               Conector pentru PC – permite transferul datelor catre PC- Dvs. - ideal pentru audit
               Ceas de timp real - ideal pentru audit şi control la faţa locului
               Port SD card – permite actualizarea software-ului în câteva secunde
               Opţional imprimantă / unitate de imprimare integrată
Beneficii
               
               Economiseşte timpul Dvs. preţios, putând să-l oferiţi clienţilor
               Elimină erorile prin numărarea manuală
               Vă permite efectuarea de controale inopinate, la faţa locului
               Vă informază rapid prin transferul automat de date

Performanţe
               Numără conţinutul unui sertar obişnuit sub 1 minut
               Numără, în medie, de 6 ori mai rapid decât tradiţionala numărătoare manuală
               Numără 500 de monede în 0.5 secunde şi 100 bancnote în 5 secunde
               Utilizează înalta tehnologie pe 32-bit
               Numără silenţios, fară componente în mişcare
               Inteligenţă integrată - Sigma 170 învaţă continuu
               Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane după greutate

Proiectat pentru casierii individuale, Sigma 170 vă asistă în orice afacere care lucrează cu 
bani cash, ca un instrument nepreţuit şi uşor de folosit. Face monetarul, pregăteşte casa şi 
banca, permite efectuarea de controale şi audituri într-o fracţiune de timp.

sigma 170
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Sigma 170 Cashmaster, oferă clienţilor posibilitatea de a economisi 
timp, bani şi îmbunătăţeşte responsabilitatea.

Monetare - 1

10 Ore Autonomie a Bateriei

Modul Grame

Ceas de Timp Real Calitate Înregistrată 

ISO 9001:2000 Numerar Iniţial Conectare 

Imprimantă (Standard) & Zeta Zero 

Imprimantă Integrată (Opţional) Multi 

Valută

Conectivitate

Garanţie Extinsă Disponibilă
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Funcţii
                 Numără monede vrac, în saci şi fişicuri
                 Număra bancnote vrac, cu banderolă şi împachetate
                 Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane 
                 Memorează datele pentru peste 50 monetare (complet editabil)
                 Calculează numerarul rămas pentru începutul zilei următoare
                 Lucrează cu multiple valute
Caracteristici

                 Tastatură numerică completă
                Complet portabil
                10 ore de autonomie pentru baterie şi alimentator
                 Design conceput pentru economisirea spaţiului de pe birou
                 Display grafic, uşor de citit
                 Conectare la imprimantă – permite imprimarea unei detalieri complete în câteva secunde
                 Conector pentru PC – permite transferul datelor către reţeaua informatică
                 Ceas de timp real - ideal pentru audit şi control la faţa locului
                 Contorizează ridicările de numerar pe parcursul zilei
                 Programabil
                 Opţional imprimantă / unitate de imprimare integrată
Beneficii

                 Economiseşte timpul Dvs. preţios, putând să-l oferiţi clienţilor
                 Elimină erorile prin numărare manuală
                 Vă permite efectuarea de controale inopinate, la faţa locului
                 Vă permite salvarea datelor direct în PC-ul Dvs. sau reţeaua informatică
Performanţe

                 Numără conţinutul unui sertar obişnuit sub 1 minut
                 Numără, în medie, de 6 ori mai rapid decât tradiţionala numărătoare manuală
                 Precizie înaltă şi uşor de utilizat
                 Numără 500 de monede în 0.2 secunde şi 300 bancnote în 5 secunde
                 Numără silenţios, fară componente în mişcare
                 Inteligenţă integrată – Omega 230 învaţă continuu
                 Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane după greutate
                 Memorează şi identifică multiple monetare
                 Memorează şi identifică operatori multiplii
                 Utilizează înalta tehnologie pe 32-biţi

Omega 230 este ideală pentru clienţii care au nevoie de flexibilitate în 
deschiderea sau închiderea rapidă a caselor la cererea cumpărătorilor.

omega 230
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Omega 230 este proiectată pentru afaceri care solicită un nivel 
ridicat de flexibilitate, în special pentru gestionarea pro-activă de 
numerar şi procesarea de produse non-cash din puncte de vănzare. 
Permite monitorizarea activă a eventualelor diferenţe şi accelerarea 
vitezei de control pe tot parcursul zilei.

Monetare - 1 - 50 +

10 Ore Autonomie a Bateriei

Modul Grame

Ceas de Timp Real 

Calitate Înregistrată ISO 9001:2000 Numerar Iniţial Conectare 

Imprimantă (Standard) & Zeta Zero 

Imprimantă Integrată (Opţional) Multi 

Valută

Conectivitate

Garanţie Extinsă Disponibilă
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Funcţii
                   Numără monede vrac, în saci şi fişicuri (în cupă sau locaş de sertar)
                   Număra bancnote vrac, cu banderolă şi împachetate
                   Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane
                   Calculează numerarul rămas pentru începutul zilei următoare
                   Memorează datele pentru peste 400 monetare (complet editabil)
                   Numără întregul conţinut al safe-ului
                   Comunică cu reţeaua de date

Carateristici
                   Display mare (79x59mm) de înaltă rezoluţie, uşor de citit
                   Tastatură numerică completă (opţiuni hard şi soft pentru taste)
                   Complet portabil
                   10 ore de autonomie pentru baterie – alimentator
                   Conectivitate cu PC-ul
                   Conectare la imprimantă – permite imprimarea unei detalieri complete în câteva secunde
                   Design conceput pentru economisirea spaţiului de pe birou
                   Mod de corectare a erorilor (permite modificări în situaţia erorilor de operare)
                   Memorie permanentă
                   Vizualizarea tuturor datelor memorate
                   Contorizează ridicările de numerar pe parcursul zilei
                   Funcţie de comparare a numerarului existent cu cel declarat
                   Contorizează istoricul funcţiei de ştergere
                   Transmitere / preluare de date, opţiuni pentru schimbare de nume
                   Ceas de timp real - ideal pentru audit şi control la faţa locului
                   Cod de securitate prin identificarea unica a fiecărui operator
                   Funcţie de ajutor după context
                   Opţional imprimantă / unitate de imprimare integrată

Beneficii
                   Economiseşte timpul atât de preţios
                   Maximizează resursele personalului
                   Creşte şi susţine precizia numărării – îmbunătăţeşte dovedit conduita faţă de numerar
                   Creşte eficienţa controlului şi auditului la faţa locului – furnizează informaţii transparente
                   Permite preluarea numerarului din mai multe case şi puncte de vânzare utilizând resursele din reţea
                   Analizează monetarele din fiecare casă, după punctul de vânzare sau domeniu
                   Creşte calitatea muncii personalului şi îmbunătăţeşte continuu performanţa
                   Permite urmărirea şi analiza tendinţelor de performanţă în vânzări

Performanţe
                   
                   Numără conţinutul unui sertar obişnuit sub 1 minut
                   Numără, în medie, de 6 ori mai rapid decât tradiţionala numărătoare manuală
                   Precizie înaltă şi uşor de utilizat
                   Numără 500 de monede în 0.2 secunde şi 300 bancnote în 5 secunde
                   Complet configurabil – setarea parametrilor, configurarea tastaturii, interfeţei, controlul tipurilor de plată
                   Numără silenţios, fară componente în mişcare
                   Inteligenţă integrată – Alpha 305 învaţă continuu
                   Numără cupoane, bonuri de casă şi jetoane după greutate şi selectare manuală
                   Memorează şi identifică operatori multiplii
                   Actualizează zilnic cursul de schimb valutar
                   Utilizează ţnalta tehnologie pe 32-biţi

Alpha 305 este cea mai bună soluţie pentru managementul monetarului. Complet 
configurabilă, oferă posibilitatea de a specifica exact modul în care doriţi să 
număraţi şi să urmăriâţi numerarul.

alpha 305
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Alpha 305 este mai mult de cât un echipament de numărat, este o soluţie 
de management personalizat al numerarului, proiectată special pentru 
acoperirea nevoilor Dvs. Prin capacitatea de a fi pe deplin integrată în 
reţeaua de back-office, Alpha 305 va creşte eficienţa operaţională, va 
reduce lipsurile de numerar şi va centraliza preluările din mai multe case 
de marcat.

Monetare - 400+

10 Ore Autonomia Bateriei

Modul Grame

Ceas de Timp Real

Calitate Înregistrată ISO 9001:2000

Numerar Iniţial

Conectare Imprimantă (Standard) & Zeta 
Zero Imprimantă Integrată (Opţional)

Multi Valută 

Conectivitate

Garanţie Extinsă Disponibilă
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Imprimanta Zeta Zero ®

Noua şi inovatoarea Imprimantă Integrata Zeta Zero de la
Cashmaster, permite utilizarea optimă a echipamentului Dvs. 
Cashmaster, făcând ca procesul de numărare şi urmărire al banilor să fie 
mai simplu.

ECONOMIE DE SPAŢIU
Totul într-un singur echipament, nu necesită un spaţiu 
suplimentar
PORTABILĂ
Poate fi transportată singură sau împreună cu echipamentul
FĂRĂ CABLURI
Conectare uşoară şi rapidă, fiabilitate ridicată
RAPID ŞI UŞOR
Încărcare şi înlocuire uşoară a rolei de hârtie
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...economisiţi timp..
...economisiţi spaţiu...

…fară cabluri...
Nimic mai simplu!



Sedona Alm SRL.


