
CashLAB
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

CashLAB



Пристрої та рішення від RENOME SMART 

представлені у понад 20 країнах світу

RENOME SMART -
розробник програмного

забезпечення для 

banking, e-commerce, 

retail та муніципалітетів

31 РІК ДОСВІДУ



АМБІЦІЇ, ПІДКРІПЛЕНІ ДОСВІДОМ

55 регіональних 

представництв

технічна підтримка обладнання 

самообслуговування в Україні

більше 50% частки 

ринку

обладнання Diebold Nixdorf і 

пристрої власного виробництва

26 партнерів

на міжнародних ринках, що

забезпечують взаємодію з 

кінцевим споживачем

100+ клієнтів

в тому числі державні банки та 

відомі міжнародні групи: BNP 

Paribas, CreditAgricole, UniCredit

400+ фахівців

працюють в компанії, які

допомагають розширювати бізнес

наших партнерів та ставати більш

інноваційними і 

клієнтоорієнтованими

31 000+ пристроїв

пристроїв обслуговують інженери

компанії сьогодні

Ми є партнерами Національного банку України та EMA 

у сфері оптимізації та забезпечення кібербезпеки.



Працюємо в різних галузях:

банкінг

ритейл

муніципальний сектор

НАШІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ



Простій банкоматів, термінальних пристроїв, кас та сховищ без готівки 

призводить не лише до фінансових втрат, а й до втрат іміджу і, навіть, клієнтів.

І навпаки, тримати надлишки готівки також недоцільно, оскільки гроші мають 

працювати кожну хвилину.

ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОБІГОМ

ГРОШОВОЇ МАСИ У БАНКОМАТАХ, МЕРЕЖІ ТЕРМІНАЛІВ, 

КАСОВИХ ВУЗЛАХ ТА СХОВИЩАХ.

CASHLAB



030201

 Мультивендорне рішення

 Пріоритети інкасації АТМ/ІПТ

 Пропускна здатність та графік

роботи інкасації, ліміти для 

АТМ/ІПТ

 Рекомендація маршруту (час)

 Автоматичне детектування

нових зарплатних проектів

TYPE OF CASH POINT

 Формування заявок на інкасацію

 Оптимізація кількості готівки, що

знаходяться на балансі

 Реєстр усіх контрагентів для 

банкнотних операцій

 Інформування про критичні

події

 Управління всіма готівковими

коштами в одній системі

 Власний або зовнішній вузол

інкасації

 Облік операцій купівлі/продажу 

готівки

 Рекомендації оптимальних

шляхів купівлі/продажу готівки

ATM (Wincor, Diebold, NCR, 

GRG, Keba)
Банківські відділення

Центральні сховища + 

CIT компанії



ДЛЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

Підвищення рівня

лояльності клієнтів

Покращення ефективності

пристроїв/відділень

Зменшення витрат

на залучення СІТ

Підвищення рівня

лояльності клієнтів

Оптимізація балансів та 

залишків

Оптимізація касової

логістики



Cash Management

ЕКОНОМІЯ НА 

ОДИН CASHPOINT

до 2000 грн/міс

ЗМЕНШЕННЯ 

ВИТРАТ НА 

ІНКАСАЦІЮ

до 4%

ЗМЕНШЕННЯ 

ФОНДУВАННЯ

БАНКОМАТІВ

до 7%

ЗМЕНШЕННЯ 

ФОНДУВАННЯ У 

ВІДДІЛЕННЯХ

до 17%

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ТА 

ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ

високі метрики

ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ



ПРАЦЮЄ ON-LINE

СХЕМА РОБОТИ СASHLAB



CashLab самостійно:

– проводить моніторинг на наявність готівкових коштів в банкоматах

– веде облік технічного статусу касет та АТМ

– збирає історичні дані про завантаження і видачу готівки

– інформує про критичні події

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ

Система кэш-менеджменту 

CashLab здатна істотно зменшити

щоденні витрати, пов’язані з 

обігом готівкових коштів у 

мережах банкоматів, а також

значно підвищити ефективність

використання ресурсів банку та 

робочого часу персоналу.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

на 74%
скорочення рівня
cash-back

на 16%
зменшення кількості
інкасацій АТМ



РЕНОМЕ СМАРТ

Україна, 04053, м. Київ, 

вул. Бульварно-Кудрявська, 36А

Андрій КОСТЕНКО
КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОДАЖІВ

+380 97 723 50 42


