01
POR QUÊ CASHLOGY
Com Cashlogy aumentará as vendas, melhorará o
serviço ao cliente, reduzirá os custos e as perdas do
seu negócio. Cashlogy é flexível e de fácil utilização.

02
AS PESSOAS
Desenvolvemos as nossas soluções pensando no diaa-dia das pessoas. Cashlogy melhora a segurança e a
produtividade da equipa para satisfazer os seus clientes.
Compacto e de fácil integração no seu negócio.

03
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Conheça as diferentes configurações e prestações
técnicas da série Cashlogy POS 1500.

04
GRUPO AZKOYEN
Atrás de cada produto Cashlogy existe uma
grande equipa de especialistas na gestão de
numerário, com mais de 70 anos de experiência.

01
POR QUÊ
CASHLOGY

1.1
Aumente as suas
vendas com um
serviço ao cliente
mais eficaz

O numerário continua a ser, hoje em dia, o método
de pagamento mais utilizado. No entanto, a sua
gestão é pouco segura. Cashlogy é uma nova
tecnologia para recebimentos e pagamentos,
no ponto de venda, que automatiza e simplifica
todo o processo de gestão de dinheiro.

Os seus clientes estarão satisfeitos
porque receberão sempre o
troco correto. Além disso, os seus
empregados não sofrerão com o
stress, evitando assim cometer erros
com o troco de notas e moedas.

1.1
Aumente as suas
vendas com um
serviço ao cliente
mais eficaz

Disponha do melhor meio de gestão
do seu stock de moedas e notas.
Cashlogy realiza a gestão inteligente
do dinheiro, otimizando a devolução
do troco aos seus clientes. A série
Cashlogy POS 1500 tem capacidade
para 650 notas e 1.785 moedas.

1.2
Diminui os custos
e minimiza
as perdas

Com Cashology evitará tocar
o dinheiro e os alimentos ao
mesmo tempo. A higiene é muito
importante em alguns negócios, e
também para os seus clientes.

1.3
Flexível e fácil
de usar
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P O R Q U Ê C A S H LO GY

Agora os seus empregados
poderão dedicar mais tempo aos
seus clientes, enquanto Cashlogy
processa a cobrança dos artigos.
Com Cashology poderá melhorar o
serviço, e diminuir as filas de espera.

C A S H LO GY
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“

Uma barreira
contra as
notas falsas

As perdas
injustificadas
podem
representar um
montante de
6.000 a 12.000
€ anuais para
um negócio”.
Dados do Relatório Euromonitor
International Ltd 2013

40%
das perdas

injustificadas de um comércio são
atribuíveis a erros por parte dos seus
empregados na gestão do dinheiro.*

1.2
Diminui os
custos e
minimiza
as perdas

Minimiza o extravio de dinheiro.
Cashlogy oferece 2 níveis de acesso:
um para a cobrança, a que apenas tem
acesso o responsável, e outro para que
os empregados possam realizar tarefas
simples de manutenção. Para garantir
maior segurança, o stacker de notas tem
uma chave adicional para a sua abertura.

Detecta e rejeita as moedas e
notas falsas. Cashlogy garante a tua
tranquilidade já que rejeita tanto notas
como moedas falsificadas. Desde 1945,
a nossa equipa de engenheiros investiga
e analisa as novas fraudes que aparecem
no mercado, para a sua segurança.

Maior flexibilidade nos turnos dos
empregados. Facilita a gestão dos
turnos de trabalho. Todos os seus
empregados poderão ampliar as suas
funções, e realizar as operações de
cobrança sem complicações.
Com Cashology já não terá que
se preocupar com a organização
dos turnos de trabalho.

899.000
notas de euro falsas

foram retiradas de circulação em 2015.**

* Fonte: Euromonitor International Ltd 2013.
** Fonte: Banco Central Europeu (BCE) 2016.
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1.3
Flexível e
fácil de usar
Tempo

1minuto
Os seus clientes poderão pagar
com todas as notas e moedas em
circulação, desde as moedas de
1 cêntimo às notas de 500 €.
Nunca ficará sem trocos para os
seus clientes. Com Cashlogy poderá
adaptar o stock de segurança, por
tipo de moeda e notas, em função das
necessidades reais do seu negócio.
Os seus trabalhadores aprenderão
facilmente a utilizar Cashlogy.
Cashology dispõe de um guia de
cores intuitivo para a aceitação,
devolução, rejeição de notas e
moedas, e registo de incidências.
Pode ser utilizado pelo trabalhador
ou pelo cliente. A introdução do
dinheiro em Cashlogy pode ser
realizada pelos seus empregados ou
pelos seus clientes, em função do tipo
de local e dos benefícios a alcançar:
higiene, diminuição de furtos, etc.
Para a sua comodidade, Cashlogy
pode integrar-se no POS do seu
negócio de maneira simples, rápida
e segura, com Cashlogy Connector.

é o tempo que demora um empregado
a aprender a utilizar Cashlogy.

3minutos
é o tempo médio requerido para a
abertura e fecho da caixa com Cashlogy,
em comparação com os 20 minutos
requeridos para realizar manualmente
estas operações. Uma diferença
equivalente a 8 dias de trabalho
cada ano.*

Máxima higiene

26.000
bactérias

é a média que contém uma nota.**
* Fonte: Estudos realizados por Azkoyen,
baseados em 225 dias de trabalho por ano.
** Fonte: Estudo de MasterCard e da
Universidade de Oxford.
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“

Os erros no fecho de caixa são um
problema do passado. Cashlogy evita os
erros de caixa em 100% das cobranças”.

C A S H LO GY
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02
AS PESSOAS
2.1
Seguro
e simples
2.2
Rápido
e limpo
2.3
Compacto
e eficiente
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SEGURO
E SIMPLES
Se quer aumentar a segurança
na gestão do dinheiro do seu
negócio, Cashlogy é a solução.

“

Graças a Cashlogy,
consegui evitar os
erros de caixa e as
perdas de tempo.
Agora as minhas
contas estão sempre
corretas. Além
disso, agora o meu
dinheiro está mais
seguro, e evito o
extravio de dinheiro.
Estou muito mais
tranquila!”.
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RÁPIDO
E LIMPO
Se tem um talho, peixaria, frutaria,
padaria ou doçaria, e quer melhorar
a imagem de higiene no seu negócio,
Cashlogy é a solução ideal.

“

Nunca gostei de ter
de tocar o dinheiro
e os produtos ao
mesmo tempo.
Agora são os clientes
que efetuam o
pagamento, uma vez
que a higiene é muito
importante neste
tipo de negócio.
Para os clientes é um
método mais rápido,
e mais higiénico.
Tudo isto é possível
graças a Cashlogy”.
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COMPACTO
E EFICIENTE
Para uma maior eficiência na gestão
do seu dinheiro, Cashlogy é a solução.
Além disso, é uma solução compacta,
que se integra facilmente em
qualquer tipo de estabelecimento.

“

Conheço Azkoyen
há muitos anos, e
é uma marca que
me oferece muitas
garantias. Cashlogy
ocupa muito pouco
espaço, e integrase perfeitamente
no meu negócio. É
muito compacta.
Além disso, todos
os trabalhadores
podem realizar
a cobrança de
maneira simples,
sem confusões”.
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03

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

3.1
Série
CASHLOGY
POS 1500
3.2
Descrição
Técnica
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Este gestor
automático
de dinheiro
permite
3 configurações
diferentes

3.1
SERIE
CASHLOGY
POS 1500

A sua adaptabilidade permite-nos mudar de
lado os seus dois módulos indistintamente,
com 3 opções de configuração.

Sabemos aquilo do que
precisa o seu negócio e
para a sua tranquilidade, em
Azkoyen desenvolvemos
100% o sistema Cashlogy,
que destaca pela sua
velocidade, de fácil utilização
e manutençao. Atrás de
cada produto Cashlogy
existe uma grande equipa de
especialistas no manejo de
dinheiro, com mais de 70 anos
de experiência.

1. Com atendimento: para aqueles
entornos em que o sistema Cashlogy
seja controlado por um empregado.
2. Desatendido: onde o cliente final
realiza os seus pagamentos diretamente
com Cashlogy. Ideal para locais
onde se manipulam alimentos.
3. Misto: para locais onde o cliente final
introduz as moedas, mas é o empregado
o encarregado de introduzir as notas.

1

2

2

1

2

Com
atendimento
Desatendido

Misto

1. Empregado
2. Consumidor
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3.2
DESCRIÇÃO
TÉCNICA
Medidas

323

380,31

Reciclagem
de moedas

562,9

Denominação moeda
Euro. Para outras denominações
solicite informação.
Aceitação
Granel, até 50 moedas misturadas.
Validação
De 1 cêntimo até 2 euros.
Capacidade
2 €: 120 un.
0,10 €: 245 un.
1 €: 150 un.
0,05 €: 245 un.
0,50 €: 135 un.
0,02 €: 310 un.
0,20 €: 190 un.
0,01 €: 390 un.

609

590,6

Velocidade validação
3,5 moedas/segundo.
Velocidade devolução
Até 30 moedas/segundo.

290

Reciclagem
de notas

Espaço necessário para abater o módulo de
notas pela parte frontal: 620 mm
Peso: POS 1.500 - 64 Kg POS 1.500X – 65 Kg
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Aceitação
Unitária.
Validação
De 5 a 500 euros.
Capacidade
3 unidades recicladoras de até 50 notas,
em função da denominação. Unidade não
recicladora de até 500 notas de 5 a 500 €
(só cobrança).
Velocidade validação
1 nota/segundo.
Velocidade devolução
1 nota/segundo.

C AR AC T E R Í S TI C A S T ÉC N I C A S

Hardware
e conectividade
A solução mais compacta
do mercado Graças ao seu
design horizontal, a série
Cashlogy POS 1500 diminui
o impacto visual no balcão,
proporcionando um entorno
mais agradável para o cliente.
Concebido para máxima
acessibilidade
• Módulo de notas abatível.
• Módulo de moedas extraível.

Segurança
2 níveis de acesso:
cobrança e manutenção.
Chave adicional para o
stacker de notas.
Interface
USB / RS232.
Conexão
110-240v AC 50-60Hz.

C A S H LO GY

Fácil integração com o seu
software de Ponto de Venda
· POS 1500 para Windows
· POS 1500 X para todos os
sistemas operativos (Linux,
Android, iOS, Windows, etc.)
· Cashlogy ticket para qualquer
software de POS. (Windows)
· Cashlogy ticket Não integração
é compatível com todos os
sistema de POS. (Windows)
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