ПІДРАХУЙТЕ СВІЙ БІЗНЕС
Чому правильна стратегія
обробки готівки варта того

ЧОМУ
ПРАВИЛЬНА СТРАТЕГІЯ ОБРОБКИ
ГОТІВКИ ВАРТА ТОГО
Забезпечення найбільш безпечних,
надійних та ефективних способів
швидкої обробки та використання
готівкових грошей – ось що необхідно
рітейлерам для успішного
ведення бізнесу.

Підрахунок готівки на всіх етапах бізнес-процесу – починаючи з транзакцій на касі, при операціях в
бек-офісі і закінчуючи вилученням інкасаторською службою – є важливим заходом, призначеним для її
захисту, але часто він також піддає гроші небезпеці крадіжки персоналом та недостач. Однак не лише
для захисту від таких факторів, а й при прийнятті інвестиційних рішень, рітейлерам слід ширше поглянути
на стратегію управління готівкою.
Прийняті рішення, починаючи з обробки готівки, можуть вплинути в кращий або гірший бік на продуктивність компанії та якість обслуговування клієнтів в магазині. Правильний вибір, проте, може значно підвищити ефективність, змінюючи при цьому досвід споживачів, підвищуючи репутацію компанії та відстоюючи її інтереси, що в кінцевому підсумку сприяє налагодженню успішних ділових відносин в кожному їх
аспекті.

«ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГОТІВКОВИХ ДІЙСНО ЗМІНИЛО ЖИТТЯ
НАШИХ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАВДЯКИ КОМФОРТНІШІЙ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТОМ. ЗВІЛЬНИВШИСЬ ВІД НЕОБХІДНОСТІ СЛІДКУВАТИ ЗА ГОТІВКОЮ ТА
РЕШТОЮ ПІД ЧАС ДІАЛОГУ, ВОНИ ПРИДІЛЯЮТЬ ВІДВІДУВАЧАМ БІЛЬШЕ
УВАГИ».
Філіп Рісполі, власник та шеф-кухар, PB Boulangerie Bistro
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ЛІЧИЛЬНИКИ ГОТІВКОВИХ

Лічильники готівки – це вигідний метод
прискорення процесу обробки готівкових
грошей. Для підприємств, що мають
справу з готівкою, істотно важливо
мінімізувати час, необхідний для перерахунку, будь то у фронт- або бек-офісі, що
в основному досягається за рахунок
обладнання, що працює за одним з двох
принципів: підрахунок за вагою або
лічильник банкнот. У кожного з них є свої
переваги.

Чому правильна стратегія обробки готівки варта того

ЛІЧИЛЬНИКИ ЗА ВАГОЮ
Лічильники готівки за вагою є недорогим рішенням, що дозволяє рітейлерам миттєво підвищити продуктивність. Стандартне програмне забезпечення, доступне для цих пристроїв, комплектує розмін та звіряє касу в
точках продажів в кінці дня. Для рітейлерів додатковим стимулом для встановлення такого обладнання є
можливість прискорення операцій з готівкою, таких як вибіркові перевірки та вилучення готівки для розміщення в сховищі.
Однак, такі дії, як вибіркові перевірки, наприклад, потребують від рітейлерів закриття кас, залучення до
роботи принаймні двох співробітників, які могли б в цей час обслуговувати клієнтів, а сам процес змушує
бізнес побічно визнати свою недовіру до роботи співробітників з готівкою.
У бек-офісі, де перерахунок готівки здійснюється в приміщенні, яке охороняється і контролюється значно
краще, лічильники за вагою здатні обробляти як банкноти, так і монети, практично не потребуючи обслуговування. Однак, так часто звеличувані переваги портативності цих пристроїв втрачають актуальність в цій
частині підприємства, а їх точність підрахунку вимагає майже ідеального робочого середовища, рівного і
чистого, що може бути недосяжно в невеликих магазинах c обмеженим простором.
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ЛІЧИЛЬНИКИ ГОТІВКОВИХ [продовження]

РОЗУМНИЙ ЯЩИК

РОЗУМНІ СЕЙФИ

Існує другий доступний для рітейлерів вид лічильників готівки за вагою «розумний ящик». Вони призначені для заміни традиційного ящика для готівки.
Багато з цих пристроїв використовують технологію перерахунку за вагою для
забезпечення точності внесення банкнот в касу. Як вже було сказано про
автономні пристрої, для використання технології підрахунку за вагою необхідно, щоб устаткування було в стійкому середовищі без ризику падіння. Розумні
ящики повинні витримувати поштовх при закритті, використанні механізму
петель і, звичайно ж, вони повинні висуватися. Всі ці рухи призводять до
підвищення ризику відмови. Переміщення цих пристроїв є також неминучим.

Розумні сейфи – як і випливає з назви, є сейфами з так званими «розумними»
можливостями, які, як правило, представляють собою дві функції: вбудований
блок валідації банкнот, а також можливість збору та передачі даних для
відстеження стану сейфа і необхідності його інкасації.

Впровадження розумного ящика також обмежує можливості для самообслуговування в магазинах. За їх встановленя для охорони готівки в кожному
ящику призначається касир. Цей пристрій також не усуває необхідність в
перерахунку решти, внаслідок чого касири залишаються без будь-яких можливостей залучити покупця та продати більше товарів. Так само, як і автономні
лічильники готівки за вагою, не оснащений сейфом розумний ящик не захистить ваш бізнес від крадіжки, а також від підроблених банкнот.
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Валідатор банкнот забезпечує рітейлерам додатковий рівень захисту від
підроблених купюр, відбраковуючи їх при прийомі в точці продажу. Надаючи
доступ до даних в режимі реального часу, розумні сейфи допомагають скоротити час, що витрачається на довготривалі операції з обробки готівки. Кількість циклів інкасації зменшується завдяки інтеграції з інкасаторськими службами.
Розумні сейфи, однак, не дозволяють використовувати повторно гроші, що
зберігаються в них. Як тільки готівка потрапляє в сейф, її звичайний шлях –
лише в руки співробітників інкасаторської служби, що мають одноразовий
пароль для доступу до сейфу та вилучення банкнот.
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ЛІЧИЛЬНИКИ ГОТІВКОВИХ [продовження]

ЛІЧИЛЬНИКИ БАНКНОТ
Використовуються виключно для підрахунку банкнот, на відміну від лічильників готівки за вагою, лічильники банкнот через рухомі частини схильні до
схожих втрат продуктивності у фронт-офісі і є гучнішими та менш затребуваними для рітейлерів в місцях присутності клієнтів.
У бек-офісі основною перевагою перед лічильниками готівки за вагою є
можливість автоматично визначати підроблені банкноти. Однак, при потенційно великій кількості банкнот, деякі з яких можуть бути підробками, як мінімум
нерозумно просити співробітників переглядати і виявляти їх. Ще одна перевага – можливість обробки великих обсягів банкнот з більшою швидкістю, ніж
при використанні лічильників готівки за вагою. Наприклад, лічильник банкнот
GLORY серії GFS-220 перераховує більше тисячі листів в хвилину, одночасно
виявляючи підробки.

Чому правильна стратегія обробки готівки варта того
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ІЛЮЗІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ТА АЛЬТЕРНАТИВА ОБРОБКИ ГОТІВКИ

Швидкий підрахунок, виявлення підробок і підвищення безпеки готівки
– важливі й переконливі причини для встановлення лічильників. Їх
внесок у підвищення якості обслуговування в магазині можна збільшити
за допомогою розширення процесів шляхом впровадження системи
рециркуляції готівки. Те, що раніше вважалося вигідним за рахунок
простого підрахунку готівки, раптом стає більш гармонійним засобом
підвищення продуктивності за рахунок вивільнення часу співробітників
підприємства для діяльності, що збільшує додану вартість.
Рішення для рециркуляції готівки є альтернативою простому підрахунку.
Потужне обладнання, що дозволяє рітейлерам підвищити ефективність,
безпеку і швидкість обробки готівки за рахунок автоматизації ключових
моментів на її шляху від точки продажу через касу в банк.
Для рітейлерів рециркуляція готівки має величезне значення, а підвищення
продуктивності проявляється, зокрема, в трьох ключових областях:
• Звільнення часу співробітників сприяє більш якісному обслуговуванню
клієнтів в магазині.
• Усунення недостач позитивно відбивається на показниках прибутку та
зміцнює моральний дух персоналу.
• Скорочення часу окупності дозволяє коштам ефективніше працювати на ваш
бізнес.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
Незалежно від операційної моделі бізнесу, підприємці очікують продуктивності
від своїх співробітників. Коли останні витрачають час на операції з готівкою, які
можна було б автоматизувати, вони не можуть приділяти належну увагу
клієнтам, забезпечуючи наявність товарів на складі, відповідаючи на питання
та знаходячи можливості для продажу додаткових або дорожчих товарів.
Впровадження автоматизації касових операцій в точках продажів усуває
необхідність в перевірці та перерахунку готівки. Співробітники можуть вільно
взаємодіяти з покупцями, не турбуючись про точність отриманої та поверненої
в якості решти суми. Це також усуває необхідність закривати каси для проведення вибіркових перевірок – дія, яка означає, що ви не довіряєте персоналу,
який працює на вас.
Прикладами підвищення продуктивності праці, які відзначають рітейлери, що
впровадили рециркуляцию готівки, слугують економія від 5 до 10 хвилин
кожним касиром на початку і в кінці кожної зміни завдяки усуненню комплектації розміну вручну. У свою чергу, самі магазини розподіляють своїх співробітників оптимальним для обслуговування покупців чином. Скорочення замовлень монет та банкнот до 80% призводить до оптимізації інкасації. Така
економія на обробці готівки здатна знизити витрати рітейлерів приблизно на
50%.
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ІЛЮЗІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ТА АЛЬТЕРНАТИВА ОБРОБКИ ГОТІВКИ [продовження]

НЕДОСТАЧА ГОТІВКОВИХ
Використання передових технологій для рециркуляції готівки в магазині істотно впливає на недостачу.
Усунення необхідності в обробці готівки співробітниками знижує ризик крадіжки. Керуючі компаніями ніколи
не наймають людей, яким, на їхню думку, не можна довіряти, так навіщо обтяжувати компанію або ж її
співробітників фізичними та емоційними труднощами, пов'язаними з прийняттям неправильних рішень при
роботі з великими сумами готівки?
Магазини, які використовують рішення для рециркуляції в своїх точках продажів, також скорочують можливості підробки банкнот та монет злочинцями, які більше не можуть розраховувати на людський фактор
неуважності співробітників, видаючи свої витончено підроблені банкноти, які, в разі їх не виявлення, негативно відбиваються на показниках прибутку рітейлерів. Наші клієнти відзначають скорочення числа помилок і неточностей, пов'язаних з операціями з готівкою, від комплектації розміну до підрахунку грошей та
прийому платежів, майже на 90% в порівнянні з рітейлерами, що використовують технологію розумних
ящиків.

«ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ У НАС З'ЯВИЛОСЯ БІЛЬШЕ ЧАСУ
ДЛЯ ДОПОМОГИ ІНШИМ ВІДДІЛЕННЯМ ТА В ІНШИХ СФЕРАХ, ТАКИХ ЯК ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ. ТЕПЕР НАШІ ЛЮДИ СПОВНЕНІ ЕНТУЗІАЗМУ, ПРИДІЛЯЮЧИ УСЮ УВАГУ КЛІЄНТАМ ТА ЗАДОВОЛЬНЯЮЧИ ЇХ БАЖАННЯ»
Юджин Го, керівник, Yue Hwa Singapore

Чому правильна стратегія обробки готівки варта того
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ІЛЮЗІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ТА АЛЬТЕРНАТИВА ОБРОБКИ ГОТІВКИ [продовження]

ПРИСКОРЕННЯ ОКУПНОСТІ
Транспортування готівки – неефективний процес, що коштує часу та можливостей. Рециркуляція готівки в точці продажу дає можливість грошам безперервно працювати замість того, щоб просто лежати в ящику без користі. Обладнання виконує підрахунок і перевірку готівки за лічені секунди, а також забезпечує їх переміщення всередині бізнесу.
Рециркуляція та підтримка безперервності потоку готівки всередині магазину,
на відміну від використання інкасаторських послуг, значно знижує управлінські
витрати. Зміна взаємодії магазинів з інкасаторськими службами з моделі «за
розкладом» на модель «в міру необхідності» забезпечує більшу гнучкість для
бізнесу та знижує його витрати.
Інтеграція обладнання для рециркуляції готівки в якості частини мережевого
рішення, що виконує завдання бізнесу в режимі реального часу, надає додаткову гнучкість і сприяє суттєвому зниженню витрат. Наприклад, за наявності
належного регулювання і налагоджених відносин з банками, компаніям, чиї
бек-офісні системи взаємодіють з іншими установами, варто розглянути
можливості отримання тимчасових кредитів та кредитів в той же день.

Чому правильна стратегія обробки готівки варта того
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ВИСНОВКИ

Пошук рішення для роботи з готівкою – найважливіше завдання для
рітейлерів. Часткова автоматизація процесу не вирішує більш широких
проблем. Одним лише латанням дірок за рахунок використання виключно лічильників за вагою неможливо досягти максимальної продуктивності. Спроба вирішити непросту проблему за допомогою простого
прискорення перерахунку є як мінімум недалекоглядною стратегією, що
не усуває недостачі та простоювання грошей. Більшість причин для
використання цих рішень є цілком виправданими: перераховуючи
готівку, рітейлери прагнуть прискорити цей процес; щодня вилучаючи
гроші, вони повинні комплектувати розмін для кожної каси; але їм, як і
раніше, доводиться відволікати в два рази більше співробітників від
взаємодії з клієнтами, що потенційно може негативно вплинути як на
досвід останніх від здійснення покупок, так і на можливості бізнесу.
Рітейлерам слід ширше поглянути на свою стратегію управління готівкою та
захисту від недостачі. Дешеві рішення, в основному, вже давно застаріли. При
прийнятті інвестиційних рішень рітейлерам варто брати до уваги більш широкий спектр критеріїв. Замість того, щоб просто спостерігати за еволюцією
підрахунку готівки, рітейлери здатні зробити революцію, запровадивши в
магазині передові рішення для рециркуляції. Хоча в основі цієї революції і
лежить обробка готівки, але в кінцевому підсумку позитивні зміни відбудуться
як у враженні відвідувачів від магазину, так і їх сприйнятті компанії.

«ТЕПЕР ПРОЦЕС ЗВІРКИ КОШТІВ ЗАЙМАЄ ПАРУ
ХВИЛИН. КОЖЕН КАССИР ЕКОНОМИТЬ ЩОНАЙМЕНШЕ 45 ХВИЛИН НА ДЕНЬ. МИ ЗАДОВОЛЕНІ ПОЗИТИВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИХ РІШЕНЬ.
ЩАСЛИВІ СПІВРОБІТНИКИ І ЗАДОВОЛЕНІ КЛІЄНТИ
ДОЗВОЛЯЮТЬ НАМ ПІДВИЩИТИ ІНДЕКС ВІРНОСТІ
БРЕНДУ»
Джеффрі Лью, виконавчий директор, UMISUSHI

Чому правильна стратегія обробки готівки варта того
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