CASE

Nibe Skole
En kontantfri win-win-situation
I Aalborg Kommune har man et ønske om at gøre alle skoler kontantfrie, da det vil give
mange administrative lettelser - både centralt hos kommunen og på de enkelte skoler.
En af udfordringerne på skolerne var, at man skulle køre hele vejen til Aalborg for at aflevere pengene, som man fik ind ved salg i skolens kantine.
Den tid, og dermed penge, spares ved indførelse af BUANCOs betalingssystem. Derudover er der en lang række andre fordele ved systemet, eksempelvis:
•

Børnene betaler med deres elevkort

•

Forældre overfører penge til børnenes elevkort via nettet

•

Forældrene kan følge med i, hvad børnene køber

•

Hygiejnen i kantinen er øget, da man ikke håndterer kontanter

•

Der er mulighed for, at børnene kun kan bruge et vist beløb pr. dag, så misbrug
undgås

•

Mister børnene deres elevkort, får de et nyt, og en eventuelt positiv saldo overføres automatisk. Pengene er ikke tabt, selvom kortet er tabt

•

Betalingerne sker lynhurtigt - kun to sekunder pr. transaktion, hvilket er et ”must”,
da pauserne er korte, og mange elever skal kunne nå at benytte sig af kantinen
i pauserne

•

Systemet og eleverne vedligeholdes via KMD elev, så når en elev starter/stopper,
oprettes de automatisk som brugere i betalingssystemet, uden at medarbejdere
eller forældre behøver at gøre noget aktivt for at tilmelde sig ordningen

•

Forældrene er glade for, at de ikke skal give deres børn kontanter med i skole

Udover de fordele som er nævnt herover, er skolen og kommunen glade for at bogføringen af salget bliver leveret automatisk ind i kommunens økonomisystem, Prisme, så der
ikke påføres manuelle arbejdsopgaver til det administrative personale ved indførelsen af
BUANCO betalingssystemet. Og de er glade for systemet på Nibe skole, fortæller Nina
Kierch, som er skolesekretær på Nibe Skole. Både ansatte, elever, forældre og det administrative personale hos Aalborg Kommune har fået fordele ud af indførelsen af BUANCO
betalingssystemet.   ”Vi har fået en ”win-win-situation” hele vejen rundt”, fortæller Nina
Kierch. Endvidere fortæller hun, ”at børnene synes, det er lidt smart at gå rundt med et
elevkort med billede på af dem selv”.

www.BUANCO.dk

BUANCO leverer komplette
integrerede driftssystemer til bl.a.
virksomheder, hospitaler og uddannelsesinstitutioner med fokus på
kantinebetaling, adgangskontrol og
integration.
Du kan også sikre dine værdier og
medarbejdere med vores SmokeCloak tågekanoner.

