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trendi

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE Z GOTOVINO

Avtorica: Julija Kos Tulipan, 
Biroform dns d. o. o.

Tehnološki trendi v 
plačevanju z gotovino 
Sisteme za upravljanje z gotovino implementirajo različni formati trgovin v različnih evropskih državah 
in drugje po svetu. Od največjih hipermarketov, supermarketov, do ribarnic, mesnic, pekarn in lekarn. 
Skratka, povsod, kjer se plačuje z gotovino.

Ž e mnogo let, desetletja, se uvaja no-
vosti in inovativne tehnološke re-
šitve na področju brezgotovinskega 

poslovanja. Plačevanje s kartico, brezstič-
no plačevanje, plačilo s telefonom nam 
omogoča hitro in preprosto plačevanje 
na prodajnih mestih. Švedska, na primer, 

se je odločila za brezgotovinsko družbo 
in ima v obtoku le še majhen delež goto-
vine, kar ima svoje prednosti (in slabosti). 
Kako pa je z razvojem gotovine (drugje 
po svetu, ne na Švedskem)?

Gotovina je bila, je, in bo. To je dejstvo. 
Po podatkih Evropske centralne banke 
količina bankovcev v obtoku še vedno 
narašča (graf 1).

Kaj pravijo kupci glede uporabe goto-
vine? Planet Retail (Pinhammer, 2014) 
navaja pet prednosti uporabe gotovine 
(v očeh kupca): varnost (ni zlorab, kot so 
pogoste pri negotovinskih transakcijah), 
strošek (ni dodatnih stroškov, če kupec 
plačuje z gotovino, raje dobi še dodaten 
popust), hitrost uporabe (plačevanje s 
kartico je bolj počasno), anonimnost (ni 
sledljivosti plačil) in samonadzor (zapra-
viš toliko, kot imaš v denarnici). 

Gotovina nam daje občutek neodvis-
nosti, povsod jo sprejemajo, je hranilec 
vrednosti, nad njeno porabo imamo ves 
čas nadzor. V Evropi je 90 % plačil, ki 
so nižja od 20 evrov, plačana z gotovino. 

Obstaja pa paradoks gotovine, saj se upo-
rablja za plačila nižjih vrednosti. Rezulta-
ti ameriške raziskave kažejo, da relativno 
velika količina gotovine prinese relativno 
nizko vrednost (graf 2). Če pogledamo 
pobliže, vidimo, da kar 40 % gotovinskih 
plačil prinese vrednostno le 14 %. Koli-
čina elektronskih plačil je relativno nizka 
– 7 %, vendar pa se uporablja za nakupe 
višjih vrednosti, saj vrednostni delež tega 
sredstva za plačevanje doprinese kar 27 
%. Trendi so danes pri nas podobni, ve-
liko je negotovinskih plačil, še vedno pa 
je veliko gotovinskih. Po podatkih GfK 
Nakupovalnega monitorja za Slovenijo 
(2015, n=814) je odstotek plačil s kartico 
za večje nakupe FMCG 59 %, gotovin-
skih plačil pa 41 %. In s to gotovino je 
treba upravljati.

Filozofija avtomatizacije 
plačevanja z gotovino

Še preden pa se dotaknem tehnoloških 
novosti pri plačevanju z gotovino, pa naj 
na hitro omenim, kako smo ljudje sprejeli 
samo filozofijo plačevanja na avtomatih. 
Lep primer so parkirni avtomati. Ob 
uvedbi so marsikomu povzročili kakšno 
dodatno vprašanje, pa vendarle smo 
se jih navadili. Danes nihče več ne išče 
gospodov s črno torbico na parkirnem 
mestu, ampak škatlo, v katero bo vstavil 
gotovino in plačal parkirnino. Podobna 
zgodba je s hitrimi blagajnami pri velikih 
trgovcih. Samopostrežni način zaključe-
vanja nakupnega procesa – tudi to smo 
osvojili. Se pravi, filozofija je jasna, sedaj 
pa še tehnologija.

Tehnologija

Avtomatska blagajna na prodajnem mestu 
nadomesti predal za gotovino, ki ga upo-
rablja blagajnik. Na trgu so na voljo raz-
lični sistemi, ki ponujajo različne posta-

vitve. Odločite se lahko, kateri del plačila 
boste prepustili kupcu, kovančni del ali 
kar celotno plačilo. Imate možnost, da je 
kupec zadnji, ki se dotika gotovine, trgo-
vec oziroma blagajnik, pa stika z gotovino 
nima več. Sistem za upravljanje z gotovi-
no, CASHINFINITY™ CI-10, je sistem 
mnogih rešitev. Kupcu lahko prepustite, 
da sam izvede gotovinsko plačilo, lahko je 
blagajnik tisti, ki vplačuje v avtomat, ali pa 
kupec vstavlja kovance, bankovci pa so še 
vedno pod nadzorom blagajnika. Odlično 
delovanje te rešitve je povezano z integra-
cijo sistema v POS sistem trgovca. Lahko 
se uporablja na različnih prodajnih me-
stih, od lekarn, pekarn, bencinskih črpalk 
do super in hipermarketov. 

Recikliranje

Avtomatske blagajne denar reciklirajo, 
to pomeni, da gotovino, ki jo imajo na 
zalogi od prejšnjih vplačil, izplačajo, ali, 
še drugače, jo ponovno uporabijo. Obi-
čajno imajo trgovci večje potrebe po 
kovancih, kot jih dejansko prejmejo od 
kupcev. Z uvedbo avtomatske blagajne 
pa lahko kupca pozovejo, naj enostavno 
izprazni drobižnico in na ta način trgov-
ci tudi polnijo kovančni del blagajne. Če 
pa določene denominacije primanjkuje, 
stroj operaterju javi, da jih zmanjkuje in 
jih preprosto doda v stroj. Večja količina 
prejetih kovancev pa bi lahko bila dobra 
priložnost, da brezplačno oskrbite ostale 
poslovalnice (ali vsaj kakšno) s temi ko-
vanci. Reciklažni stroj za bankovce upo-
rablja podobno tehnologijo.

Zniževanje stroškov delovne sile

Z avtomatizacijo gotovinskih plačil se 
lahko precej prihrani pri administrativnih 
stroških štetja gotovine. Ni več potrebno 
štetje menjalnine pred pričetkom dela, 
tudi štetje ob izmeni in konec dneva ni več 
potrebno. Ne blagajniku in ne nadzorni-
ku. Dejansko se blagajnik lahko posveti 
storitvi. Odvisno od velikosti in tipa trgo-
vine, ki uvede rešitev za plačevanje z go-
tovino, so različni tudi časovni prihranki. 
Planet Retail v publikaciji Automated Cash 
Handling navaja, da so prihranki med 30 
in 90 minut dnevno na prodajno mesto 

(Pinhammer, 2014, str. 4). Daljši kot je ob-
ratovalni čas trgovine, več je izmen, večji 
so prihranki. Dodatni časovni prihranki v 
primeru uvajanja na delovno mesto bla-
gajnika tudi niso zanemarljivi, predvsem 
pri trgovcih, kjer je visoka fluktuacija za-
poslenih ter visok delež zaposlenih za po-
lovični delovni čas.

Vpliv na zaposlenega

Upravljanje z gotovino blagajnikom pred-
stavlja določen nivo stresa. Če pa jim z 
uvedbo avtomatske blagajne lahko ta stres 
odvzamemo, so na delovnem mestu bolj 
sproščeni in se lahko še bolj posvetijo sto-
ritvi in kupcu. Pinhammer (2014, str. 5) 
navaja primer Francije, kjer lahko zapo-
slenemu celo znižajo plačo, ker ne rokuje 
več z gotovino. 

Si predstavljate, kako sistem izgleda? 
Poglejte Sliko 1. Gre pa za več kot to, da 
se avtomatizira gotovinski del plačila sa-
mega zaključka nakupnega procesa. Kaj 
trgovec s tem pridobi?

nega, saj mu za gotovinska neskladja ni 
treba več skrbeti. S tem pa se izboljša tudi 
storitev za kupca. Vrhunska tehnologija 
omogoča visoko stopnjo varnosti pred 
ropi in ponaredki, optimizirajo pa se tudi 
odvodi in dostava gotovine.

Kako je v tujini?

Sisteme za upravljanje z gotovino im-
plementirajo različni formati trgovin v 
različnih evropskih državah in drugje po 
svetu; od največjih hipermarketov, super-
marketov, do ribarnic, mesnic, pekarn in 
lekarn. Skratka, povsod, kjer se plačuje z 
gotovino. Razlogi za vpeljavo tovrstnih 
rešitev so različni, od časovnih prihran-
kov (in s tem prihrankov pri delovni sili) 
do prihrankov, kar zadeva varnosti, tudi 
higienski vidik je pomemben. Že več let 
na bencinskih črpalkah po Nemčiji sre-
čujem podobne sisteme za plačevanje z 
gotovino, s tem da so tam še nekoliko 
bolj napredni. Na blagajniškem mestu 
omogočajo tudi dvig z osebnega računa, 
torej ne preko bankomata, ampak vam 
blagajnik izplača gotovino z vašega oseb-
nega računa (pri nas tega predpisi še ne 
dovoljujejo). Vsaka zgodba zase je po-
sebna, prav tako razlogi za korak v smeri 
tehnološkega napredka. 

Kakorkoli, naprave postajajo vse bolj pa-
metne. Tudi blagajna ni več samo tisto, 
kar je bila. Kot tudi telefon in ura nista 
več samo to, kar sta bila. Sta veliko več. 
Tudi pri upravljanju z gotovino vam lah-
ko pomagajo pametne naprave, ki bodo 
naredile tisto, kar bo zapisano v njiho-
vem srcu. Torej, če je integracija v POS 
sistem trgovca narejena tako, kot mora 
biti, vas rešitev za upravljanje z gotovino 
zagotovo ne bo razočarala.

Graf 1: Količina bankovcev v obtoku narašča

Graf 2: Paradoks gotovine (vrednost v primerjavi s količino)

Vir: https://www.ecb.europa.eu/stats/money/euro/circulation/html/index.en.html; 16.8.2016

Vir: Evidence from the diary of consumer payment choice, 2014; 
http://www.frbsf.org/cash/files/FedNotes_Evidence_from_DCPC.pdf

Koristi uporabe

Trgovec prihrani predvsem pri stroških 
dela, se pravi pri času, ki ga blagajnik 
nameni štetju gotovine. Vsak dan, več-
krat na dan. Prav tako so prihranki na 
področju zagotavljanja varnosti, saj ima 
stroj vgrajene najboljše detektorje za 
prepoznavanje ponaredkov bankovcev in 
kovancev (to pomeni, da aparatov za pre-
verjanje pristnosti bankovcev na blagaj-
niških mestih ne potrebujete). Z uporabo 
stroja se izboljša produktivnost zaposle-

O podjetju

V podjetju Biroform dns smo specialisti 
za opremo za obdelavo gotovine. Smo 
zastopniki različnih svetovnih dobavi-
teljev vrhunske opreme za obdelavo go-
tovine, od najbolj enostavnih identifi-
katorjev in števcev do visokotehnološko 
naprednih rešitev za trezorje. Eden od 
naših partnerjev je podjetje Glory, pro-
izvajalec avtomatskih blagajn CASHIN-
FINITY™. Gre za podjetje z dolgoletno 
tradicijo, saj so na trgu prisotni že sko-
raj 100 let in delujejo v različnih bran-
žah, kjer se uporablja gotovina. Njihovi 
tehnološko dovršeni stroji pa vsakič 
znova presenečajo s svojo kakovostno 
izdelavo in enostavnostjo uporabe.

Slika 1: Avtomatska blagajna
CASHINFINITY™ CI-10, Glory

Vir: Interno gradivo Biroform dns


