
Gunnebo får order på kontanthantering i Brasilien
Säkerhetskoncernen Gunnebo har erhållit sin första stororder på kontanthanteringslösningar i Brasilien från
detaljhandelskedjan Riachuelo. Det är ett stort genombrott som passar väl in i Gunnebos strategi för att utöka och bredda
verksamheten i Brasilien.

Ordern avser Intelisafe, en smart och säker lösning för kontantförvaring i kassan. Med Intelisafe får återförsäljaren kontroll och automatisk
avstämning, transparenta transaktioner, övervakning i realtid, förbättrade spårnings- och uppföljningstjänster samt pengarna insatta på kontot
samma dag.

Riachuelo är en av Brasiliens största detaljhandelskedjor med fler än 170 butiker över hela landet. Kedjan har köpt in stöldskyddslösningar
från Gunnebo Brasilien i mer än tio år. Den nya portföljen med kontanthanteringslösningar som lanserades i Brasilien när Gunnebo Gateway
integrerades fullt ut i koncernen i fjol, passar Riachuelos kontanthanteringsstrategi perfekt.

– Tidigare hade vi ett särskilt arbetslag som sysslade enbart med kontanthanteringen, men med Intelisafe låter vi i stället kassapersonalen
deponera sedlarna direkt i kassaskåpet. På så vis kan vi utnyttja våra personalresurser bättre, säger Lenivaldo Barros, revisor på Riachuelo.

– Intelisafe har smart design. Eftersom kassaskåpet är kopplat till en dator går det att göra systemomfattande ändringar och utföra underhåll
utan att öppna kassaskåpet eller facket där sedlarna ligger. En annan bra egenskap är att sedelpåsarna rymmer väldigt många sedlar, så de
behöver inte bytas under dagen, berättar Barros.

Systemet har med utmärkta resultat testats i två butiker och planen är att lösningen ska installeras i nästan hela kedjan.

– Kontanthanteringen står i fokus för Gunnebos kärnverksamhet just nu, och vi kommer med nya lösningar för att optimera hanteringen och
göra den säkrare i alla steg längs kedjan, säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall. Vår strategi för att expandera i Brasilien är att
plocka ut de bästa delarna från vårt beprövade och framgångsrika globala utbud och anpassa dem till den lokala marknaden. Samarbetet
med Riachuelo visar att vi är på rätt spår.
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Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 700 anställda i 32 länder i Europa, Asien, Afrika,
Australien och Amerika och omsätter 5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.


