
CashControl
Software online para gerenciamento de dinheiro

CashControl é uma aplicação online que permite ao varejista 

controlar e monitorar o processo de gerenciamento de 

dinheiro em suas lojas. 

Através do CashControl, a gestão de dados de caixa de cada 

Intelisafe, ligado a rede, pode ser acessada pelo varejista, 

matriz, ou compartilhada com parceiros externos, como as 

companhias de transporte de valor ou bancos.

A quantidade de dinheiro pode ser monitorada em tempo 

real que, ao final do dia, é contabilizada automaticamente, 

sem a necessidade de que os empregados interfiram. 

O varejista ainda pode monitorar a quantidade de dinheiro 

coletada pelas companhias de transporte de valor em sua 

rede de lojas.

A ferramenta de relatórios do CashControl ajuda a otimizar 
o desempenho e assegurar que as rotinas de segurança 
sejam seguidas. Além disso, os técnicos podem usar esse 
aplicativo remotamente para manutenção e atualização 
dos cofres inteligentes Intelisafe. Isso significa mais 
tempo disponível para outras atividades e um processo de 
manipulação do dinheiro confiável.
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Gestão do dinheiro online 
• Aplicação via web para gerenciar todas as lojas dentro de uma cadeia de varejo, 
com relatórios acessíveis a partir de qualquer computador na rede

• Conexão online com parceiros externos através de web-services

• Dados compartilhados com as companhias de transporte de valor - melhor 
planejamento de rota e demanda de coleta

• Dados compartilhados com o banco - crédito automático para conta do varejista.

Relatórios   
• Níveis de caixa por denominação em tempo real para toda a loja

• Transações detalhadas e relatórios de coleta.

Monitoramento e Suporte  
• Acompanhamento do desempenho técnico, incluindo planejamento de limpeza 
e manutenção

• Suporte remoto e monitoramento técnico.
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CashControl

Benefícios em resumo

• Melhora a gestão de caixa na loja

• Controle e planejamento 
otimizados

• Suporte remoto e monitoramento 
técnico

• Coleta e retirada de dinheiro 
programada

• Dados de desempenho 
compartilhados com a matriz.

Informações técnicas

• Sistema operacional: NT4, 
W2000, XP

• Database: PostGreSQL, MSSQL

• Web server: Tomcat 5.5.7, Java 
1.5.10

• Client: Internet Explorer, Java 
1.5.10

Áreas de aplicação

• Instalação em loja

• Instalação em rede de lojas
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