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EFFICIENT EN CONTANT GELD
FLEXIBEL VERWERKEN
Een kopje koffie voor vertrek, een hapje tijdens het
wachten, een snack voor onderweg. Op Schiphol
kunnen reizigers hiervoor terecht bij bijna honderd
gelegenheden, zowel voor als achter de paspoort
controle. HMSHost exploiteert momenteel ruim
70 van deze horecapunten op de luchthaven, waarin
dagelijks grote aantallen contant geld omgaan.
In G4S vond HMSHost de juiste partner waarmee
het verwerken van al die munten en biljetten tot
een efficiënt en flexibel proces kon worden gemaakt,
zorgvuldig afgestemd op de voorschriften die gelden
in de bijzondere wereld van Schiphol.

Securing Your World

Onder het motto ‘Making the Traveler’s Day Better’ runnen de
1500 werknemers van HMSHost ruim zeventig restaurants en
horecapunten op Amsterdam Airport Schiphol. Naast een uitste
kend horecaproduct zijn gastvrijheid en een goede service hierbij
de uitgangspunten. Dat kunnen de medewerkers alleen bieden
als ook achter de schermen alles goed is georganiseerd. Het hoge
aantal kassiers dat dagelijks dienst heeft, de ruime openingstijden een aantal van deze locaties is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag
geopend – en de grote hoeveelheid contante betalingen, maken
de geldverwerking tot complexe en gevoelige materie.

“We hebben het
systeem steeds
meer uitgebreid en
doorontwikkeld”
Muntgeld
Dennis Hoogreef, director IT & Facilities bij HMSHost, is
verantwoordelijk voor dat proces. Hij vertelt: “Er gaat veel contant
geld om in onze outlets. Hoewel het aantal pin en creditcard
betalingen stijgen en de mogelijkheden voor online betalen zich
uitbreiden, blijven veel gasten contant betalen; 65 procent van de
aankopen wordt cash betaald. Bij 4 procent daarvan gaat het om
vreemde valuta. Dat komt omdat het vaak om een relatief laag
transactiebedrag gaat wat je makkelijk contant afrekent. En reizigers
maken graag hun laatste muntgeld op. Ik verwacht daarom dat
contante betalingen een grote rol bij ons blijven spelen.”
Buizenpost
Het verwerken van al dat geld was voorheen een arbeidsintensieve
bezigheid, zeker voor wat betreft het muntgeld. Hoogreef: “Onze
werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen startkapitaal en
omzet. Ze krijgen elk een startkapitaal mee en moeten dit inclusief
de omzet aan het einde van hun dienst afstorten. Hierbij ontvangt
de kassier een geprinte bon met het afgestorte bedrag. Deze af
dracht wordt dan in de Backoffice gecontroleerd met de verkoop op
de kassa’s. Voorheen inden we het geld in onze geldtelruimten waar
het vervolgens werd geteld en verwerkt. Van de munten maakten we
zelf rollen en werden daardoor in eigen roulatie gehouden. De biljet
ten gingen in sealbags via buizenpost naar de bank op Schiphol. Het
was een vrij omslachtig proces. Omdat we het geld zoveel mogelijk
in eigen roulatie wilden houden inclusief de biljetten en meer effici
ëntie wilden creëren zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.

CASH360

Dé cashmanagement oplossing

Totaaloplossing
“De cashmanagement oplossing CASH360 van G4S beloofde een
volledig geautomatiseerd systeem dat kon worden aangepast aan onze
specifieke behoeften”, zegt Hoogreef. “Dat was wat ik zocht, want ik
wilde een systeem dat aansloot op onze financiële administratie en dat
rekening kon houden met de strikte veiligheidsvoorschriften van de
luchthaven. We zijn begonnen met een pilot om het totaalconcept te
testen. G4S plaatste twee cashmanagement oplossingen (slimme kluizen),
welke door een interface direct op onze software werden aangesloten.
Deze interface zorgt voor een naadloze aansluiting op onze administratie,
zonder menselijke tussenkomst. Gaandeweg hebben we die interfacing
nog verder naar onze wensen kunnen aanpassen. G4S zorgt daarbij niet
alleen voor het geldtransport en de geldverwerking, maar ook voor de
levering, installatie en het technisch onderhoud van de systemen.
Maatwerk
Ons oude cashsysteem hielden we eerst gewoon in stand. Ander
half jaar later is het voormalige systeem geheel vervangen door
CASH360. We hebben nu zes slimme kluizen, verdeeld over twee
ruimten. De kluizen zijn aangesloten op onze financiële bedrijfssyste
men en communiceren onderling met elkaar. De kassiers kunnen zelf
eenvoudig hun geld afstorten en hun startkapitaal ophalen. Het geld
wordt zoveel mogelijk gerecycled. De kluizen worden zes keer per
week geserviced door G4S. Dat betekent dat ze worden geleegd,
waar nodig onderhouden en dat het geld veilig wordt afgevoerd. Dat
alles duurt nog geen half uurtje per machine. Vervolgens wordt het
geld verwerkt en bijgeschreven op onze rekening.”
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Stoplichtsysteem
Het implementeren van de kluizen was een intensief proces.
Hoogreef: “We hebben het systeem steeds meer uitgebreid en
doorontwikkeld. Natuurlijk was het ook wennen en hebben we in
het begin wel wat leermomenten gehad. Maar die hebben we snel
opgepakt en opgelost. De samenwerking met G4S verliep hierbij
heel goed. Zo hebben we gezamenlijk een soort stoplichtsysteem
ontwikkeld dat aangeeft als een machine bijna vol of juist leeg is. Dan
staat er bijvoorbeeld: deposit only. De kassier die zijn startkapitaal
komt halen, weet dan dat hij bij een andere machine moet zijn.”
Voordelen
“We konden al snel de vruchten plukken van de CASH360
oplossing”, zegt Hoogreef. “We hebben nu sneller inzicht in
afdrachten en kasverschillen, waardoor het monitoren van de
geldstroom beter beheersbaar wordt. De efficiëntie van de
geldverwerking levert ook tijdwinst op. Verder houden we nog altijd
rekening met omzetgroei en in dat geval kunnen we eenvoudig
opschalen. Dat zorgt voor flexibiliteit. En tot slot staat het geld snel
op onze rekening.” Als nadeel noemt Hoogreef het gewicht van de
machines: “Ze zijn zwaar, zeker met inhoud. Maar een constructeur
van Schiphol heeft gekeken naar de ruimten en de positie van de
machines in de ruimten. Verder is tijdens de servicing de ruimte
tijdelijk onbereikbaar, in verband met de veiligheid. Maar daar hebben
we al een oplossing voor; door een rolluik in de ruimte kunnen
de andere machines gewoon in gebruik blijven. Zo kunnen we ons
continubedrijf ook continu in bedrijf houden.”

“We konden al
snel de vruchten
plukken van de
CASH360 oplossing”
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HMSHost
HMSHost exploiteert ruim 70 restaurants en horecapunten
op Schiphol, waaronder bread!, East bar & bites, Park Café,
Dutch Kitchen & Bar en Bubbles Seafood & Wine Bar. Deze
verkooppunten variëren van zelfbediening en counterservice
tot bediening. Een aantal van deze locaties is 365 dagen per jaar,
24 uur per dag geopend.
CASH360, het cash management systeem
CASH360 is een hoogwaardig cashmanagementsysteem
dat geënt is op extreme veiligheid. Het voorziet niet alleen in
veilig beheer van de geldstromen, verlaging van een risico’s en
minimalisering van interne fraude, maar ook in kostenbesparingen.
Dit systeem optimaliseert het beheer van cash vanaf het
verkooppunt tot de storting op de rekening van de retailer.
G4S Cash Solutions
G4S Cash Solutions verzorgt en ontwikkelt nieuwe beveiligings
concepten die marktpartijen als retailers en banken in
staat stellen zorgeloos met cashgeld te werken. Het is
onderdeel van G4S, marktleider in veiligheid en beveiliging
met ruim 635.000 medewerkers in meer dan 125 landen.
G4S is genoteerd aan de London Stock Exchange, met een
secundaire notering in Kopenhagen.
Postbus 2045 , 3500 GA Utrecht
Customer Service Desk (0900) 447 22 74 (€0,15 p.m.)
www.g4s.nl
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