Pressemelding
Silmar AS lanserer en nyutviklet kredittkortbasert myntautomat for
mynt til handlevogner – slutt på leting etter mynt i lommeboken!
Med bakgrunn i innspill fra en senterdirektør på et av Norges største kjøpesentre,
startet Silmar AS våren 2012 å lete etter et produkt som kunne hjelpe kunder å skaffe
seg en mynt til handlevognen. Og det måtte være 100 % kortbasert, for det var det
eneste vi var sikre på kunden har med seg.
Også sentere og butikker som hadde rullestoler eller barnehandlevogner som var låst
med 10- eller 20-kronings-lås var interessert. Men det var ikke et slikt produkt å
oppdrive i markedet.
Silmar AS spesifiserte derfor produktkrav og utviklet i samarbeid med firmaet
Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS en kredittkortbasert myntautomat.
MYNTAUTOMATEN - kan hurtig gi kunder 10- eller 20-kroning for bruk til
handlevogner, barnehandlebiler, rullestoler etc. med myntlås. Produktet er nå ferdig
prototypetestet i 3 måneder, og den første er solgt til Matvarehuset Ultra i Sandvika.
Bakgrunn for utviklingen
 Behovet er basert på redusert handel i bl. a. matvarebutikker når kunder ikke
bruker stor handlevogn, men velger liten plastkurv i stedet, i mangel av mynt.
Vanlige handlevogner er også normalt mer hygieniske og enkle i bruk enn
kurver og plastvogner som sette i hverandre, og derfor en fordel for kunden å
benytte.
 Behovet er også basert på at ved mange utlånssteder vil ofte de nærmeste
butikker/eller kasseoperatører bli unødig forstyrret med vekslingshenvendelser. Dette er negativt for både kunde og butikker/kasse-ansatte, og
vil redusere bruk av tilbudte handlevogner/kundeserviceutstyr.
 Også informasjonsskranker kan bli unødig forstyrret med denne typen
henvendelser og de må evt. hjelpe kunder med åpning av vogner.
 Det er også et mål å unngå bruk av gratis-poletter, da dette undergraver
pantsystemet med å få vogner og spesialutstyr tilbake på rett plass og være
klar til ny bruker, og derved også redusere behovet for kostnader forbundet
med innsamling av vogner.
Produktet er enkelt i bruk – mynt på 4 sekunder!
Kunden presenterer bare kortet sitt på kortleseren og det kommer automatisk ut en
mynt etter ca 4 sekunder, enten en 10- og en 20-kroning. Den kan programmeres å
kun gi enten kr 10,- eller kr 20,- avhengig av hvor automaten plasseres og stedets
behov. Det kan benyttes både magnetstripe, Chip eller betalingskort med NFCfunksjon. All kommunikasjon er via GSM, og krever derfor kun en stikkontakt for å
kunne fungere. Og det er ikke behov for bruk av kode, så her går det fort.
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Sikkerhet
I tillegg til den sikkerhet som ligger i godkjenning av kortet gjennom internasjonale
clearinginstitusjoner, vil det siden det ikke benyttes kode, også kunne legges inn en
sperre som hindrer f. eks uttak av mer enn 2-3 mynter pr tidsenhet som
programmeres etter butikkens ønske (et antall timer).
Myntautomaten leveres i et låsbart kabinett med tilfredsstillende sikkerhet.
Det vil også være mulig å sikre selve automaten med sikkerhetsbøyler som forankres
i vegg/stolper etc.
Leveres ferdig til bruk
Den leveres komplett ferdig programmert til bruk for den enkelte butikk, og vil normalt
kunne installeres/monteres av egne ansatte, evt ved hjelp av servicepartners backoffice-kontor for oppkobling/igangsetting.
Silmar AS har i utviklingen samarbeidet med det meget anerkjente selskapet
Elektroniske Betalings Systemer AS. Dette firma tilbyr vedlikehold, service og
support over hele Norge.
Silmar AS kan tilby både kjøp og leie av produktet, som er klart for levering.

For mer informasjon kontakt:
Ingar Paul Taxt, Silmar AS, tlf 91 62 74 74, ingar@silmar.no
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Om Silmar AS

Fokus på kundeservice, tilgjengelighet og sikkerhet!
Silmar AS ble etablert i 2007. Vi selger produkter for bedre kundeservice, tilgjengelighet og
sikkerhet. Noen av hovedområdene er:
- Handlevogner og handlevognutstyr - Butikkinnredning
- Hjelpemidler – (Viktig for bedre kundeservice)
- Interiør for inne- og uteområder – (møbler, avfallssortering, blomsterbokser etc)
- Lekeområder – Lekeprodukter og lekesystemer
- Evakuering og sikkerhet, Skilt (også taktile)
- Øvrige produkter (KidCars, Myntautomat for handlevogner etc)
Våre hovedmålgrupper er kjøpesentre, varehus, eiendomsselskaper og offentlig forvaltning.
Silmar AS har som formål å hjelpe alle kundegrupper å få utnyttet kjøpesentrenes og store
varehus sine mange tilbud og muligheter og gjøre alles handling lettere. Også manuelle
rullestolløsninger med handlekurver og løsninger for økt sikkerhet, handlekapasitet og
hygiene for de som handler med barn, finnes i produktspekteret.
Silmar AS har rammeavtaler med Olav Thon Eiendom og AMFI Drift AS, Sektor
Eiendomsutvikling, COOP Norge Handel AS, ICA Norge og har også levert sine produkter til
bl. a. Steen & Strøm, Norgesgruppen, DnB Næringseiendom, Smart Club, Maxbo, IKEA,
Plantasjen, Stortinget, Forsvaret, NTNU, Gekås Ullared m. fl.
For mer informasjon: Ingar Paul Taxt, ingar@silmar.no Mobil 91 62 74 74. www.silmar.no
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