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Η ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών έχει συµβάλει στη
δραστική µείωση του πραγµατικού κόστους συναλλαγών. Υπάρχει, όµως, µία
συναλλαγή την οποία εκτελούµε ακόµα µέσω του παραδοσιακού καναλιού.
Την κατάθεση µετρητών.
Του Ανδρέα Παπαδέδε, Managing Director της CubeIQ Ltd

ίναι κοινή εµπορική πρακτική, η φύλαξη των διαθεσίµων
µετρητών στην εκάστοτε συνεργαζόµενη τράπεζα. Παραδοσιακά, λοιπόν, οι εµπορικές επιχειρήσεις οργανώνουν,
σε σχεδόν καθηµερινή βάση, τη µεταφορά φυσικού χρήµατος από
τα σηµεία πώλησης (και συνεπώς συλλογής) στο τραπεζικό κατάστηµα.
Η διαδικασία αυτή απορροφά από τη φύση της σηµαντικούς πόρους κατά την προετοιµασία της (εσωτερική παραλαβή, καταµέτρηση, διαχωρισµός κ.ο.κ.), ενώ ταυτόχρονα εκθέτει την επιχείρηση και τους ανθρώπους της στον κίνδυνο της απώλειας - ληστείας
κατά την περίοδο της φύλαξης και της µεταφοράς.
Αναµφισβήτητα, λοιπόν, το ιδανικό για κάθε έµπορο θα ήταν να
γειτονεύει µε το υποκατάστηµα της τράπεζας που έχει επιλέξει να
συνεργάζεται, προκειµένου να καταθέτει τις εισπράξεις του επαναλαµβανόµενα στη διάρκεια της ηµέρας.
Ακόµα και µε αυτές τις συµπτώσεις, όµως, το εσωτερικό κόστος
διαχείρισης και προετοιµασίας των µετρητών καθώς και το κόστος
από τη διαθεσιµότητα των εισπράξεων σε µεταγενέστερο χρόνο
δεν µπορούν να ξεπεραστούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εταιρειών δεν µπορούν ούτε να υπολογισθούν.
Η λύση σε αυτά τα προβλήµατα κόστους και ασφάλειας είναι πλέον διαθέσιµη µέσω της υπηρεσίας αποµακρυσµένης κατάθεσης
µετρητών (RCC), η οποία έχει πρόσφατα αρχίσει να προσφέρεται
από σηµαντικό αριθµό τραπεζών και στην ελληνική αγορά.
Χαρακτηρίζεται αποµακρυσµένη γιατί εκτελείται στο χώρο του
εµπόρου, ένας χώρος αποµακρυσµένος από το παραδοσιακό γκισέ του ταµία στο κατάστηµα της τράπεζας.
Η υλοποίηση της λύσης είναι απλή και απαιτεί, από πλευράς
εξοπλισµού, ένα «έξυπνο» χρηµατοκιβώτιο (smart safe) εγκατεστηµένο στο χώρο του έµπορου, στο σηµείο συλλογής και πλέον κατάθεσης χαρτονοµισµάτων. Το «έξυπνο» χρηµατοκιβώτιο
διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε το αρµόδιο τµήµα της συνεργαζόµενης τράπεζας. Τα «έξυπνα» χρηµατοκιβώτια αναγνωρίζουν,
ελέγχουν και στη συνέχεια αποθηκεύουν τα χαρτονοµίσµατα, ενώ
ταυτόχρονα ενηµερώνουν σχετικά την τράπεζα, η οποία φροντίζει
για την αποσυµφόρηση τους σε µεταγενέστερο χρόνο. Πληρούν
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τις προδιαγραφές ασφαλείας, τις οποίες απαιτούν οι τραπεζικοί
και ασφαλιστικοί οργανισµοί και είναι πιστοποιηµένα από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). Η χρήση των «έξυπνων»
χρηµατοκιβωτίων είναι πάρα πολύ απλή, σχεδόν παρόµοια µε τη
λειτουργία µιας απλής καταµετρητικής συσκευής.
Επιπλέον, οι σύγχρονες λύσεις RCC, εκµεταλλευόµενες τις διευρυµένες πλέον δυνατότητες του διαδικτύου, προσφέρουν λεπτοµερή πληροφόρηση σε όλους τους συµµετέχοντες στο σχήµα,
δηλαδή τον έµπορο, την τράπεζα και την εταιρεία χρηµαταποστολών, µέσω πιστοποιηµένης πρόσβασης χρήστη.
Οι ενηµερώσεις αυτές είναι διαθέσιµες σε σχεδόν πραγµατικό
χρόνο, µπορούν να καλύψουν κάθε γεγονός και δραστηριότητα η
οποία σχετίζεται µε τη λειτουργία του «έξυπνου» χρηµατοκιβωτίου (smart safe) και διατίθενται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη και τις διαπιστεύσεις του.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρήστης έχει στη διάθεση του όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάση του ρόλου του. Ταυτόχρονα,
όλη η διαδικασία κατάθεσης και αποσυµφόρησης είναι ψηφιακά
καταγεγραµµένη και διαφανής.
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα συνεχούς ενηµέρωσης, ορισµένοι
τραπεζικοί οργανισµοί προσφέρουν επιπλέον, σαν µέρος της ολοκληρωµένης λύσης RCC, και τη δυνατότητα άµεσης πίστωσης του
λογαριασµού του εµπόρου, χωρίς να απαιτείται πλέον να προηγηθεί η συλλογή και καταµέτρηση των κατατεθειµένων µετρητών.
Αλλες συµπληρωµατικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη της εγκατάστασης και την άµεση τεχνική υποστήριξη. Ανάλογα µε τον όγκο των χαρτονοµισµάτων που συλλέγονται
σε κάθε ξεχωριστό σηµείο εγκατάστασης, µπορεί να επιλεγεί και
ο κατάλληλος τύπος συσκευής ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε ταχύτητα καταµέτρησης και χωρητικότητα αποθήκευσης
χαρτονοµισµάτων.
Ενα ολοκληρωµένο και σύγχρονο δίκτυο συσκευών κατάθεσης,
µπορεί να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους µηχανών και να
χρησιµοποιείται από πολλαπλούς ανεξάρτητους εµπόρους, διαφυλάσσοντας την ταυτότητα των καταθέσεών τους και την «ιχνηλασιµότητα» των συναλλαγών τους. nw
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