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5.6.8 Hantera betalutrustning på gatu- och tomtmark

5.6.8.1 Mynthantering
Beskrivning:
Bolaget sköter utbyte av myntbox på den betalutrustning som står på kommunens tomtmark, men har också uppdrag
från tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark.
Det är bolagets reparatörer som sköter utbytet av myntboxar efter en schemalagd rutin. När en betalautomat töms
skrivs ett kvitto ut som följer med till uppräkning hos ett värdetransportföretag (idag Loomis). Värdetransportföretaget
skickar efter uppräkningen en rapport på innehåll i box avstämt mot kvitto. Värdetransportföretaget sätter in pengarna
hos bolaget som bokför i Agresso. Bokföringsunderlaget förvaras digitalt på bolaget i 10 år innan det gallras.
Bolaget fördelar de pengar som ska till uppdragsgivare. Bokföringsunderlagen förvaras i pärmar på bolaget i 10 år.
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tillsammans med
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5.6.8.2 Hantera felanmälan och service på betalutrustning
Beskrivning:
Bolagets reparatörer utför service på bolagets betalutrustning efter schemalagd rutin. Om det är fel på en betalautomat
kan kunden felanmäla detta per SMS. Reparatörerna åtgärdar felet och rapporterar detta digitalt.
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