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TRANSACTIERAPPORTAGE
HOE WERKT HET?
G4S heeft een nieuwe rapportage beschikbaar gesteld voor haar klanten op
de Cash Portal:
DE TRANSACTIERAPPORTAGE
De transactierapportage is de rapportage waarin alle transacties van de
slimme kluis op datum én tijd worden getoond inclusief de weergave van de
denominatie (de waarde die is aangegeven op het bankbiljet) per transactie.
Er wordt onderscheid gemaakt in twee type transacties: servicing (leging van
de kluis) en deposits (stortingen in de kluis).
De transactierapportage is op te vragen op klantniveau (bijvoorbeeld
op winkelniveau) of op locatieniveau (bijvoorbeeld op kassaniveau).
HOE WERKT HET?
Ga naar de Cash Portal via cashportal.g4s.nl. Na de ›Login‹ klik op
›Rapportages‹ en selecteer de ›Transactierapportage‹.
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TRANSACTIERAPPORTAGE
DATUM EN TIJD

Vul de ›begin- en einddatum‹ en ›begin- en eindtijd‹ voor de rapportage in.
Zoals onderstaand voorbeeld:

Alle transacties van 16-09-2019 00:01 t/m 06-10-2019 23:59 worden dan
weergegeven. Houd er rekening mee dat begin- en einddatum niet meer
dan 61 dagen uit elkaar mogen liggen.
NB Als je 00:00 invult als begintijd dan krijg je de transacties vanaf het begin

van de geselecteerde dag te zien.
NB Als je 00:00 invult als eindtijd dan krijg je de transacties tot en met het
einde van de geselecteerde dag te zien.

LET OP! De begin- en eindtijd kunnen als default worden ingesteld. Deze
tijden worden dan altijd vooraf gevuld en kunnen worden gewijzigd in de
›begin- en eindtijd‹. Selecteer ›exporteren naar Excel‹.
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TRANSACTIERAPPORTAGE
KLANTNIVEAU
Zie hieronder een voorbeeld van de transactierapportage op klantniveau.
In dit voorbeeld zijn alle locaties zichtbaar die behoren bij de klant
‘Supermarkt ABC’.

Tips bij het lezen van de transactierapportage:
• De sortering is op basis van de locatiecode.
• De volgorde van data is van recent naar oud.
• Door gebruik te maken van een filter kan eenvoudig
per locatiecode de data worden bekeken.
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TRANSACTIERAPPORTAGE
LOCATIENIVEAU
De transactierapportage kan ook worden opgevraagd op locatieniveau
(bijvoorbeeld op kassaniveau). Klik op knop ›Locatie‹ en selecteer de
gewenste locatie(s) waarvoor het rapport gemaakt dient te worden.
Selecteer dan ›Exporteren naar Excel‹.

Zie hieronder een voorbeeld van een transactierapportage op basis van twee
geselecteerde locaties.
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VEILIGE BETAALOPLOSSINGEN
VOOR ONDERNEMERS, WAAR JE
OP KUNT VERTROUWEN!

In Nederland werken we dagelijks aan oplossingen om veilig te kunnen
betalen. Zo hebben we traditioneel geldtransport, slimme kluizen voor de
afhandeling van contant geld. Maar ook pin en creditcard betalingen zijn bij
ons veilig. G4S, waar we onderdeel van zijn, is wereldwijd marktleider in
cash-, veiligheids en beveiligings-oplossingen. Dagelijks werken er zo’n
600.000 medewerkers in 100 landen aan veiligheid.

CONTACT
Heb je vragen? Neem contact op met onze customer
service desk. Wij zijn bereikbaar tussen 08:00 - 17:30 uur.

0900 447 22 74 gratis
csd@nl.g4s.com

