
FORDELER 
1. Færre feilgebyrer og reduserte 

 materiellkostnader

2. Effektiv bestilling og leveranse av veksel

3. Synlige vektere øker sikkerheten 

4. Online avviksrapport

5. Nokas-godkjent safe i butikken

 – pengene hentes av vektere

6. Tilgang til Nokas sporingssystem 

 for oppgjørsposer

Med webCash™ CIT får du pengene hentet og talt 
til en fast månedspris. Veksel leveres kostnadsfritt 
når det samkjøres med henting av oppgjørsposer.

Du benytter vår webCash løsning for registrering av oppgjør og bestilling av veksel.

Med bestilling av veksel og registrering av oppgjør på nettet reduserer du mulig-
heten for feil og du får en bedre kontroll med kontanthåndteringen i butikken. 
I nettløsningen kan du se innregistrerte beløp, hvem som har foretatt oppgjøret, 
når det er rapportert inn og om det er avvik mot Nokas kontrolltelling.

PAKKELØSNING FOR MODERNE 
KONTANTHÅNDTERING
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Kasseoppgjør Deponering i 
pengeskap

Transport Opptelling Penger på 
konto

webCash™ CIT

Mange ønsker direkte levering og henting av kontanter i butikk. Nokas webCash 
CIT er en slik løsning. Det er en komplett verdihåndteringstjeneste som ivaretar alle 
oppgaver fra det tidspunkt kunden deponerer dagsomsetningen i en lokal dropsafe 
i butikken og til oppgjøret kommer på konto. 

Økt kontroll
Vår verditransportør scanner posene i safen, og du får umiddelbart varsle om det 
er avvik mellom registrerte poser og innleverte poser i safe. I tillegg kan du enkelt 
hente ut avviksrapporter ved å se deres innregistrerte beløp mot opptalte beløp hos 
Nokas.  
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Tjenesten er fl eksibel og kan leveres uten leie av dropsafe, og i stedet baseres 
på næringskundens eksisterende dropsafe, forutsatt at denne sikkerhetsmessig 
kan godkjennes.

Utdrag fra brukerveileding for registrering i webCash:

Oppgjør Påfølgende rentedag etter kontrolltelling

Innhold Komplett tjeneste med:
 • verditransport (tømmefrekvens avtales med kunde)
 • kontanthåndteringstjenester 
 • dropsafe (det tilbys varierende størrelser)
 • Nokas har forsikringsansvar for verdiene i dropsafe

Veksel Utlevering skjer ved tømming av dropsafe

Prisstruktur Fast pris pr mnd + % av innlevert beløp
 Endelig pris avhenger av lokasjon (postnummer), tømmefrekvens 
 og mengde verdier som deponeres – egen web kalkulator tilbys

webCash CIT – tjenestebeskrivelse

Registrer antall pr valør.

Historisk oversikt over registreringer.

Enkelt å bruke
Informasjon om butikk er ferdig utfylt på nettisdene. Tast inn antall enheter pr valør. 
Systemet gjør resten. Med webCash har du ikke lenger behov for posebilag. 
Posen er utstyrt med strekkode og eget nummer. Ved registrering taster du inn 
posenummeret eller skanner strekkoden.


