
Cikam Easy Cash 
Back-office

Hoe werkt een volautomatisch vul-en afstortsysteem/betaalsysteem en
welke voordelen heeft het voor jou als ondernemer?



Cikam Easy Cash – Back-office recycling

Dit is een volautomatisch vul-en
afstortsysteem voor het opmaken en 
innemen van kassalades met zowel 
bankbiljetten als munten.

Het systeem, de uitgave en inname van het 
contante geld (kassa lades of 
portemonnees) kunnen volledig flexibel 
worden ingezet. 

Tussentijds wisselen is mogelijk, 
geautoriseerde medewerkers kunnen geld 
opnemen uit het systeem, bijvullen etc. 
Alles wordt geregistreerd en is op afstand 
in te lezen. 

Je kunt dit systeem zien als een ‘ijzeren’ 
hoofd caissière.

“Altijd en overal real-time inzicht in je 
contante geldstroom “

▪ Kassalade niet meer handmatig 
opmaken of tellen 

▪ Bulk invoer biljetten en munten

▪ Ongekopt

▪ Ongesorteerd

▪ Controle op echtheid (ECB)

▪ Registratie en tellen

▪ Real-time inzicht

▪ Reporting



Cikam Easy Cash – Back-office recycling/ UnTill

In samenwerking met UnTill heeft 
Cikam een unieke koppeling 
gerealiseerd.
Als een medewerker na de shift inlogt 
op het back-office systeem wordt het af 
te storten contante bedrag uit de kassa 
of portemonnee van deze medewerker 
opgehaald uit de cash kassa afslag van 
UnTill. 
Fooi kan direct uitbetaald worden of 
apart worden opgenomen in het 
rapport.

Een directe controle en match op de 
afdracht zorgt er voor dat er geen 
handmatige controle van afdrachten en 
omzet nodig is. 



Cikam Insight Intelligence

Insight Intelligence is een 
gebruiksvriendelijke interface 
voor het veilig en efficiënt 
afhandelen van de 
geldhandelingen. Autorisatie 
middels voorgedefinieerde
rollen en rechten.

• Kassalade opnemen 
• Kassalade afstorten 
• Inhoud 
• Status 
• Aanvullen

• Afromen 
• Verifiëren 
• Cassette verwijderen 
• Opnemen 
• Wisselen



Cikam Insight Explorer

Altijd en overal inzicht in je geld. De Insight
Explorer applicatie geeft je inzicht in het contante 
geld binnen de onderneming, middels Dashboards 
en Rapporten, en overzicht van alle transacties en 
de actuele inhoud van de machine(s). 

• Dashboards & Rapporten 
• Inhoud en status van de machines 
• Inzicht van alle transacties op gebruikersniveau 
• Definiëren van de gebruikersrollen en de daarbij 

behorende functies 
• Definiëren van de kassalades 
• Gebruikersbeheer 
• Notificaties

Video Cikam Insight Explorer

https://www.loom.com/share/8921ec34e2674fc58ed68fd424ccecfa


Elisabeth Beuningh
T 06 - 233 652 37
E e.beuningh@cikam.nl

Cikam blijft innoveren om het contante geldproces 
efficiënter te laten verlopen bij klanten.

mailto:e.beuningh@cikam.nl

