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Etsitkö keskitettyä ja joustavaa kulunvalvontakonseptia? Axess on juuri oikea ratkaisu sinulle. Lipunmyynti-, kassa- ja kulunvalvontajärjestelmämme
sopivat moduulirakenteensa ansiosta juuri sinun
tarpeisiisi, ja ne ovat milloin tahansa laajennettavissa.
Kehitämme ja tuemme innovatiivisia tuotteita – sen
ansiosta tuotevalikoimamme kasvaa jatkuvasti.

Hello!
We are
Axess.

Axess

Axess AG
Tietoa meistä.
pääsy- ja kokonaisratkaisuihin. Axess toimittaa kaiken
tarvittavan Innsbruckissa sijaitsevasta tehtaastaan.
Liput ja kulunvalvontajärjestelmät ovat siten
”made in Austria”.
Olemme älykkäiden ohjelmistojen kumppanisi.
Ratkaisuillamme parannat työskentelyprosesseja
ja lisäät asiakastyytyväisyyttä.

CRM-tietojen keräämiseen ja helppoon hallintaan
käytettävissä on innovatiivisia ohjelmistotuotteita ja
nykyaikaisia kulunvalvontajärjestelmiä − Axess on
täyden palvelun kumppanisi urheilun ja vapaa-ajan

Axess AG
Pääkonttori Salzburg / Itävalta
Tehdas Innsbruck
Axess West

HQ
Toimisto
Yhteistyökumppani

Ruotsi
Suomi
Venäjä

Tšekki
Tanska
Etelä-Korea

Pohjois-Amerikka

Ranska
Japani

Espanja
Meksiko

Kiina

Italia
Kroatia
Romania
Bulgaria
Slovenia

Kazakstan
Turkki

Chile
Uusi-Seelanti
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Axess

Lumella
maailmanlaajuisesti.
Pohjoismaat

Saksa
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Kanada
Les Sommets QC
Big White BC
Winsport Calgary AB
Station Mt. Tremblant QC

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Narvikfjellet
Himos
Hafjell/Kvitfjell
Geilo

Venäjä

Tšekki
Spindlermühle

Japani

Itävalta

Ranska

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette
Patscherkofel
Seefeld

Chamonix
La Plagne Paradiski
Les Arcs Paradiski
N´PY
Les Portes du Soleil

USA
Mammoth Mountain CA
Okemo Mountain Resort, VT
Alta UT
Snowbird UT
Solitude UT

Golden Valley
Red Lake
Ohta Park
Yukki Park

Rusutsu
Alts Bandai
Washigatake
Kiroro
Lotte Arai

Kazakstan
Chimbulak
Kok Tobe

Slovenia

Kranjska Gora
Vogel

Bulgaria

Pamporovo
Chepelare
Panichishte

Chile
Valle Nevado
La Parva
Cerro Castor

Itali

Romania

Dolomiti Superski
Sinaia
Sestriere
Vulcan Straja
Valmalenco
Voineasa
Madesimo
Paganella

Kiina
Vanke Lake Songhua
Genting Resort Secret Garden
Thaiwoo
Cuiyunshan Galaxy

Espanja/Andorra
Pas de la Casa
Grandvalira
Pla de les Pedres
La Molina/La Masella

Argentiina
Ushuaia

Sveitsi

Uusi-Seelanti

St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen
Stoosbahnen

Mt Ruapehu
Mt Hutt, Coronet Peak & The Remarkables
Cardrona
Treble Cone
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Axess DATACENTER
Älykäs tiedonhallinta – turvallinen ja tehokas
Axess DATACENTER

Ominaisuudet
Axess DATACENTER on järjestelmämme ydin. Kaikki kassat ja lukijat
on yhdistetty verkon kautta Axess
DATACENTERiin. Se hallinnoi kaikkia
kontaktipisteitä - järjestelmäsi
päätelaitteita - ja vaihtaa tietoja
niiden kanssa. Keskitetysti kerättyjen
tietojen pohjalta voidaan muutamalla
napsautuksella laatia yksilöllisiä laskelmia ja raportteja. Axess DATACENTER
on lisäksi Axessin verkkokaupan
ja CRM-ratkaisujen perusta.

›› kustannukset laskettavissa
›› korkeimmat turvallisuusstandardit
tietokonekeskuksessa
›› maksimaalinen käytettävyys
›› ajantasaiset laitteistot
›› huoleton paketti samalta
toimittajalta

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

DATACENTER SERVICE (DCS) on
huoleton ratkaisu. Ohjelmistopalvelinten palveluntarjoajana vastaamme
koko toiminnasta, mukaan lukien
kokonaisvaltainen ylläpito sekä tietojen
tallennus ja varmuuskopiointi. Axessin
tietokonekeskus vastaa korkeimpia
turvallisuusstandardeja ja on varustettu aina ajanmukaisella ja korkealuokkaisella laitteistolla. Näin voit keskittyä
täysin päivittäiseen liiketoimintaasi.

Vaihtoehtoisesti voit valita
DATACENTER APPLIANCE -onpremise-ratkaisun. DATACENTER
asennetaan yritykseesi paikalliseksi
klusteriratkaisuksi. Tiedot ja palvelumme ovat käytettävissä paikan päällä.
Sinulle kaikin puolin huoleton paketti. 
Vaatimuksista ja huoltotasosta riippuen
käytettävissäsi on kolme pakettia.

Tiedonhallinta
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Myyntipisteet

Portit ja lukijat

Rajapinnat

Raportointi

CLICS on järjestelmän ydin ja
perusta kaikille asetuksille. Kassajärjestelmä voidaan CLICSin avulla
mukauttaa helposti ja yksilöllisesti
vaatimuksiin. Käyttöoikeuksien
määritys tai mitä erilaisimpien
hinnastorakenteiden hallinta - voit
asettaa ne ja paljon muuta itse
helppokäyttöisen CLICSin avulla.

Jokainen käyttäjä voi mukauttaa
CLICS-ohjausnäkymän omien
tarpeidensa mukaiseksi. Kaikki
käyttäjälle tärkeät toiminnot ja
tiedot näytetään välittömästi
sisäänkirjautumisen jälkeen.
Valittavana on laaja valikoima
erilaisia vimpaimia.

Ominaisuudet
›› helppokäyttöinen
›› yksilöllinen konfigurointi

Ohjausnäkymä

›› selainpohjainen ohjelmisto
›› huoltopalvelujen maksimaalinen
avoimuus
›› salaustekniikka takaa
turvallisuuden

Kassojen hallinta

Raportointi

Tuote- ja hinnaston hallinta

Viennit erilaisissa muodoissa

Kassojen konfigurointi

Graafiset raportit

Maksutavat ja
näppäimistöasettelu

Kassa-, lukija- ja
alueraportit

Kuitti- ja korttimallit

Joustavat raporttisuodattimet

Kassanhoitajat ja oikeudet

Interaktiiviset raportit

Kassatapahtumien seuranta

Lukijoiden hallinta

Ohjausnäkymä

Porttien konfigurointi

Tekninen seuranta

Merkkivalot ja äänet

Vapaa tallennustila

Estolistan hallinta

Laitteiston (Lukijat, kassat)
Online-/Offline-tila

Kulunvalvonnan seuranta

Virheet ja muut tiedotteet
reaaliajassa

CLICSin avulla rajapinnat
asennetaan
huolletaan
päivitetään
Käyttöoikeudet hallitaan
Käytettävyys ja online-tila
voidaan tarkistaa

Vimpaimet
Yksilöllinen valinta ja
ryhmittely mahdollisia
Sisältyvät peruspakettiin
Voidaan mukauttaa yksitellen

Tiedonhallinta

Yksilöllisesti konfiguroitava tiedonhallinta

Axessin laitteistot:
luotettavat, turvalliset, tehokkaat.

Yksilölliset: kaikki Axessin tuotteet ovat yhdisteltävissä toisiinsa.
Innovatiiviset lippu-, kassa- ja
kulunvalvontajärjestelmät voidaan
moduulirakenteensa ansiosta
sovittaa juuri sinun tarpeidesi
mukaan. Tulevaisuuden teknologiat ovat yksinkertaisia ja muokattavissa milloin tahansa. Axess
toimittaa kaiken tarvitsemasi:
Oman tuotannon pääsylipuista,
yksilöllisistä kassa- ja kulunval-

vontajärjestelmistä aina sopivaan
ohjelmistoon, jolla voit kerätä
konfiguraatio- ja CRM-tietoja.
Axessin järjestelmien kautta
toteutetaan maailmanlaajuisesti
yli kaksi miljardia tapahtumaa.
Maailmanlaajuisesti on käytössä
yli 200 miljoonaa RFID-korttia.

Laitteistojärjestelmät

Axessin
älykkäät
laitteistojärjestelmät
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AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Tehokas kassajärjestelmä

Huipputehokkaaseen työskentelyyn: myyntipistetulostin.

järjestelmän käyttö on intuitiivista
ja nopeaa. Asiakasnäyttö luettelee
maksettavat tuotteet ja s ummat
sekä soveltuu myös mainoskäyttöön. Kausilippuihin voidaan
tulostaa kameralla otettu kuva,
mikä vähentää väärinkäytön
mahdollisuutta.

Ominaisuudet
›› muokattava käyttöliittymä
›› helppo lipuntulostus myös silloin,
kun hinnasto on moni mutkainen
tai muuttuva
›› Soveltuu käytettäväksi myös ilman
verkkoyhteyttä



›› Toimintojen muokkaus ja
näppäinten joustava käyttö

Tulostaa liput käden käänteessä −
Axess SMART PRINTER 600 suoriutuu muita nopeammin. Tavalliset
ISO-standardit täyttävien lippujen
painatus, tyhjennys, koodaus
ja lukeminen tapahtuvat kaikki
samalla kertaa. Kaikki samalla
laitteella: Axess SMART PRINTER
600 on kompakti kokonaisratkaisu
niin viivakoodilipuille kuin
RFID-korteillekin.

Käyttäjä voi helposti ja nopeasti
vaihtaa korttityypistä toiseen.
Sisäänrakennetun lippujen tulos
tusastian ja tilavalon kaltaiset
yksityiskohdat tehostavat
työskentelyä entisestään.

Ominaisuudet
›› Älykorttien ja viivakoodilippujen
lukemiseen ja kirjoittamiseen
›› Graafinen ja lämpötulostus
›› Pahvi- ja muovilippujen
käsittelyyn
›› Lippustandardit:
ISO 15693 ja ISO 14443
›› LAN-rajapinta
›› integroitu lippujen
tulostuslaatikko

Kosketusnäyttö
intuitiivinen käyttö.

Asiakasnäyttö
voi käyttää myös mainostilana

Lipun syöttö
automaattisesti llippumakasiinista tai
manuaalisesti lippujen syöttö- ja tulostusraosta.
LAN-rajapinta
Voidaa liittää verkkoon tai
suoraan kassakoneeseen.

Kamera
kausilippuihin
lisättävällä valokuvalla lipuista tulee
yksilöllisiä.

Lämpökirjoittimen
tulostinpää
moottoriohjautuva
lämpökirjoittimen
tulostinpää, joka
resoluutio on
jopa 300 dpi.
Korttikerääjä
Ulosvedettävä, kätevästi
laitteeseen integroituna

Axess SMART PRINTER 600
yksi tai useampi tulostin älykorttien lukemiseen
ja kirjoittamiseen.

Kuittikirjoitin
käytettävissä myös
viivakoodilippujen tulostukseen.

Axess SMART PRINTER 600 WTP
manuaalinen lippujensyöttö
syöttö- ja tulostusraoasta.

Laitteistojärjestelmät

Tehokas ja vakaa kassajärjestelmä
on tarpeen, kun on suoriuduttava
suurista kävijämääristä. Axess
SMART POS auttaa tässä tulostamalla pääsyliput ja käsittelemällä
maksut nopeasti. Kuittikirjoitinta
voi käyttää paitsi tositteiden ja
kuittien myös viivakoodilippujen
tulostukseen. Korkearesoluutioisen kosketusnäytön ansiosta
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Axess SMART PAD 600

Axess PICK UP BOX 600

Tehokas lippujen koodaus.

Muutamassa sekunnissa online-tilauksesta RFID-lippuun.

Tilaa säästävässä monitoimilaitteessa on sisäänrakennettu
antenni, joka alustaa kortin heti,
kun se asetetaan laitteen päälle,
mikä tehostaa työskentelyä.
Kolmivärinen tilavalo ilmaisee
luku- ja kirjoitustilan.

Ominaisuudet
›› RFID-lippujen kirjoittamiseen
ja lukemiseen
›› antenni, USB, LAN ja
KEYBOARD WEDGE
›› sopii NFC lähikenttä-viestintään
›› ISO 15693
›› ISO 14443

RFID-liput nopeasti ja ilman
jonotusta. Lippujen ostaminen
käy vaivattomasti verkossa, ja
niitä voidaan sitten noutaa
PICK UP BOX 600 -laitteesta.
Axess PICK UP BOX 600 on varustettu Axess SMART SCANNER
600 - ja Axess SMART PRINTER
600 -osilla. Tilaa säästävän ja van-

kan muotoilun ansiosta järjestelmä
on helppo pystyttää mihin tahansa.
Axess-tuotteiden moduulirakenteen ansiosta myös Axess PICK
UP BOX 600:n huolto on yksinkertaista, ja siihen on helppo lisätä
myöhemmin uusia innovaatioita.
Asiakkaasi saavat siten lippunsa
käden käänteessä. Vankka
rakenne mahdollistaa ulkokäytön.

Ominaisuudet
›› viivakoodilippujen tai
älykorttien tulostus
›› säänkestävä rakenne
›› tilaa säästävä
›› intuitiivinen käyttö mahdollistaa
vaivattoman itsepalvelun
›› käyttöohjepaneeli on
muokattavissa yksilöllisesti

Lukeminen ja kirjoittaminen
RFID-sirukorttien datamuistiin.

Antenni
ulottuvuus 10 cm.

Axess SMART SCANNER 600
skannaa tilauskoodi tai kuponki ja saat liput −
intuitiivista ja nopeaa.

Axess SMART PRINTER 600
viivakoodilippujen tai älykorttien
tulostukseen muutamassa sekunnissa.
Sopii myös ryhmälippujen tulostukseen.

Tilavalo
ilmaisee senhetkisen tilan
kolmella eri värillä.

Laitteistojärjestelmät

Axess SMART PAD 600 on tarkoitettu RFID-sirukorttien kirjoittamiseen ja lukemiseen. Se on
edullinen vaihtoehto silloin, kun ei
ole lippuja, joille tarvitsisi tulostaa
tekstiä. Axess SMART PAD 600 on
ihanteellinen partneriyrityksille,
kuten hotelleille ja muille ennakkomyyntipisteille. Sitä käytetään
myös Axess RESORT.LOCKER sekä
RESORT.RENTAL -järjestelmissä.
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AX500 TVM NG

Axess TICKET KIOSK 600

Älykäs maksu- ja myyntiautomaatti.

Osta, Lataa, nouda ja palauta

Intuitiivisilla ja helppolukuisilla
valikoilla varustettu värikuvaruutu
esittelee tehokkaasti tuotevalikoiman sekä maksutavat − 24 tuntia
vuorokaudessa haluamallasi kielillä. Lipunmyynnin lisäksi AX500
soveltuu pysäköintijärjestelmien
maksuautomaatiksi, ja se on integroitavissa vaivattomasti nykyisiin
myyntipistejärjestelmiisi. Asiakkaat
voivat maksaa luottokortilla, käteisellä tai NFC-lähimaksulla. Vankan

rakenteensa ansiosta AX500 soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön,
ja se on suojattu ilkivallalta.
Laitetta voidaan sovittaa
vaatimusten mukaan, ja sitä
voi käyttää myös sirukorttien
palautusautomaattina. Se on
siis yksi ”customized solutions”
-tuotteistamme. Laitteiden valmistus tapahtuu yksittäistyönä.

Ominaisuudet
›› maksu pankki- tai luottokortilla
›› setelien tunnistus kaikista
suunnista
›› mahdollisuus maksaa kolikoilla
›› mahdollisuus maksaa
NFC-lähimaksulla
›› soveltuu ulkokäyttöön
›› lippujen palautukseen ja
takaisinmaksuun

Monitoiminen ja interaktiivinen:
Axess TICKET KIOSK 600 yhdistää
älykkään tekniikan ja käyttäjäystävällisyyden muodostaen lippuautomaattien uuden luokan.
Se mahdollistaa lipun ostamisen
nopeasti ja vaivattomasti ympäri
vuorokauden, ja helpottaa kassahenkilöstön työtä ruuhka-aikoina,
Lisäksi voit tarjota asiakkaillesi
entistä parempaa palvelua Axess
TICKET KIOSK 600:n avulla.
Axess TICKET KIOSK mahdollistaa
myös internetissä tehtyjen lippuvar-
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austen tulostamisen. Skanneri lukee
lippujen viivakoodin tai RFID-tunnisteen sekä Print@Home- tai
QR-koodin älypuhelimesta tarjoten
asiakkaillesi nopean ja käytännöllisen itsepalvelumahdollisuuden.
27 tuuman kosketusvärinäytöllä
käyttömukavuus yhdistyy tietojen
runsauteen. Liikuntarajoitteiset
henkilöt voivat säätää monitorin
korkeutta ergonomisesti vain
nappia painamalla. Axess T
 ICKET
KIOSK 600 tarjoaa erilaisia
maksumahdollisuuksia, jotka
voidaan mukauttaa tarpeisiisi.

CASH-lisäosassa (kuvassa oikealla) käytetään neljää itsetäyttyvää
suppiloa k
 olikoille ja kahta itsetäyttyvää setelikasettia. Myös
seteleiden kierrätyslaitteen käyttö
on haluttaessa mahdollista. CREDIT (kuvassa vasemmalla) Axess
TICKET KIOSK 600:ssa on
maakohtainen korttipääte ja
NFC-ratkaisujen käyttövalmius.
Tulevat versiot tarjoavat myös
lippujen palautus- ja talletusten
maksumahdollisuuden.

Korkearesoluutioinen 27”:n kosketusnäyttö
Käyttäjäystävällinen valikko-ohjaus ja korkeussäädettävän näytön t arjoava
Esteettömyys-tila sekä huoltovalikko
kunnossapitotöitä varten.

TVM TICKET SCANNER
viivakoodi- ja sirukorttien lukemiseen.
Axess TICKET SCANNER 600
Lukee ISO 14443- tai 15693 -standardin
RFID-sirukortit sekä viivakoodit ja
QR-koodit mobiililaitteilta.
Sisäänrakennettu lipputulostin
ThermoReWrite-teknologialla.
Lisävarusteena
sirukorttien (RFID-älykorttien)
tulostukseen ja uudelleenlataukseen.

Ominaisuudet
›› kosketusnäyttö, jossa myös
Esteettömyys-tila
›› Oikealle asennettava CASH-lisäosa
sisältää käteismoduulin ja setelinlukija
›› mahdollisuus maksaa
NFC-lähimaksulla
›› soveltuu ulkokäyttöön
›› lippujen palautukseen ja
takaisinmaksuun

Laitteistojärjestelmät
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Laitteistojärjestelmät

Älyportit
Axessilta
Portit ovat auki

Axessin innovatiiviset pääsyjärjestelmät vauhdittavat hiihto- ja
laskettelukeskuksesi menestystarinaa. Axessin modulaarisia
ratkaisuja voidaan paitsi mukauttaa käyttöpaikan yksilöllisiin
vaatimuksiin, myös täydentää
helposti Axessin innovatiivisilla
tuoteuutuuksilla. Maksimaalisen
joustavuuden tarjoamiseksi olemme kehittäneet v
 iime
vuosina laajan tuotevalikoiman.
Riippuva asennus (gantry), seisova
asennus (floor mounted), pohjalevyasennus (floor mounted with

pallet) tai täysin näkymätön
(invisibly mounted) ratkaisu –
Axess-portit voidaan asentaa
monipuolisesti. Kääntöportti- ja
flap-versioiden lisäksi A xessin
pääsyjärjestelmät voidaan
asentaa esteettömiksi
ADA-versio valitsemalla.
We customize solutions –
olemme tukenasi, kun valitset
ratkaisua. Kattavat p
 alvelumme
takaavat, että voit luottaa
pääsyjärjestelmääsi.
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AX500 Smart Gate NG

Axess-moduulijärjestelmä.

Joustavilla malleilla varustettu kulunvalvontajärjestelmä.

Yksi järjestelmä − monia mahdollisuuksia.

Axessin AX500 Smart Gate NG
on älyportti, joka mukautuu
joustavasti tarpeisiisi. Voit v
 alita
itse asennus-tavan, antennin,
lukulaitteen ja porttimekanismin.
Lisävarusteina on saatavana
Axess GATE CAMERA ja Axess
LANE CONTROL MONITOR,
joilla yksittäisiä portteja v
 oidaan
valvoa ja ohjata suoraan.

Ominaisuudet
›› ”hands free” -lippujentarkastus
›› kulkuportin läpimeno ilman
kosketusta
›› säädettävä avaus- ja sulkunopeus
›› vankka pystypylväs
eloksoitua alumiinia

Floor mounted

Pallet mounted

Controller

Scanner

Laitteistojärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmiemme
peruspilarina on luotettava p
 ortti,
joka toimii kitkattomasti joka
säällä ja miljoonien avausten ja
sulkemisten jälkeenkin. Nykyaikaisten porttien on kuitenkin
pystyttävä viestimään myös
keskenään, ja ne on voitava
integroida älyjärjestelmiin.
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›› moduulirakenne mahdollistaa
konfiguroinnin
›› lisävarusteena: esteettömyys
erityisleveällä mallilla (ADA)

Moduulijärjestelmä.
Asennustapa
Antenni
Lukija – skanneri
Porttimekanismi

Scanner mit Display
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AX500 Lane Control Monitor

Axess HANDHELD 600

Jopa kahdeksan kaistan visuaalinen pääsyvalvonta

Mobiili ja intuitiivisesti käytettävä kassa.

Sitä voidaan verrata ensimmäisen
käytön kuvaan. AX500 Lane Control Monitor -valvontalaitteen avulla
jopa kahdeksaa kaistaa voidaan
valvoa samanaikaisesti. Kaista
vapautetaan joko automaattisesti
tai manuaalisesti. Intuitiivinen
käyttöliittymä tekee käytöstä
nopeaa.

Ominaisuudet
›› järjestelmään tallennettujen
kuvien näyttö
›› valittujen lipputyyppien tarkistus
›› pääsy myönnetään automaattis
esti tai manuaalisesti
›› valinnaisesti: Kuvien otto
kameralla ja vertaaminen
ensimmäisen käytön kuvaan

Säänkestävä Axess HANDHELD 600 on tukeva ja helposti
käsiteltävä. Se on varustettu
korkealaatuisella kosketusnäytöllä
ja päivänvalossa hyvin näkyvällä
värijärjestelmällä, jonka ansiosta
käyttö on miellyttävää. Käyttö on intuitiivista, joten kalliita
koulutuksia ei tarvita. Päivitykset
tulevat ja asentuvat laitteeseen
automaattisesti langattoman

+

+

Visuaalinen tarkistus
Järjestelmään tallennettujen
kuvien näyttö

+

Käyttö
Intuitiivinen käyttö mahdollistaa
tehokkaaan tarkistuksen

+

verkon kautta. Keveytensä
ansiosta Axess HANDHELD 600
on vaivattomasti liikuteltavissa
koko päivän. Laite toimii langattoman lähiverkon ja LTE-verkon
kautta. HANDHELD 600 soveltuu
myös lippujen tarkastukseen tai
lukemiseen, ja käyttömukavuutta
voi parantaa vielä lisävarusteena
toimitettavalla liipaisinkahvalla.

›› intuitiivinen käyttö –
ei kalliita koulutuksia
›› vankka, säänkestävä malli
›› päivänvalossa käytettävä
kosketusnäyttö
›› päivitys automaattisesti
langattoman verkon kautta
›› lisävarusteena: mobiili
lipputulostin

Runko
vankka ja säänkestävä malli
mahdollistaa rajattoman
ulkokäytön.

Värillinen kosketusnäyttö
päivänvalossa käytettävä,
korkearesoluutioinen
värinäyttö.

Käyttö
Kosketusnäyttö
intuitiivinen käyttö.
älypuhelimen
tapaan

+

Ominaisuudet

Mobiili tulostin
tositteiden yksinkertaiseen ja
langattomaan tulostukseen.

+

Laitteistojärjestelmät

AX500 Lane Control Monitor tukee
työntekijöitäsi pääsyvalvonnassa.
Sisääntulossa järjestelmään tallennetut kuvat näytetään suoraan
AX500 Lane Control Monitor
-valvontalaitteessa, ja niitä voidaan
verrata henkilöihin. Näin liput
voidaan tarkistaa tehokkaasti ja
virheettömästi. Vaihtoehtoisesti
kameraa voidaan käyttää kuvan
ottamiseen sisääntulohetkellä.
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Car Axess NG Entry & Exit
Nopea, käyttäjäystävällinen pysäköintitilan hallinta
Exit

Pysäköintialueen tai pysäköintihallin sisääntulo vaatii nopeaa toimintaa. Car Axess NG tulostaa lipun
nopeasti ja avautuu 1,3 sekunnissa.
Yksi rulla riittää 2 500 viivakoodilipun tulostukseen, joten rullaa
ei tarvitse vaihtaa usein. Axess
CONTROLLER 600 -laitteella varustettuna kausipysäköinnit v
 oidaan
käsitellä vaivattomasti älykortin
avulla. Rekisterikilven tunnistus
mahdollistaa ajoneuvojen sisäänajon myös ilman lipun tulostusta.
Puomin automaattinen jarrutuksen
optimointi lisää turvallisuutta.

Car Axess NG käsittelee lipun
nopeasti poistuttaessa. Sisäänrakennettu Axess SMART SCANNER
600 -moduuli mahdollistaa viivakoodilippujen ja k
 ausipysäköijien
RFID-sirukorttien lukemisen
ja tarkastuksen. Värinäyttö ja
valinnainen sisäpuhelinjärjestelmällä varustettu soittopainike
maksimoivat käyttömukavuuden.
Muiden Axessin tuotteiden tapaan
käyttäjän apuna on akustisia ja
visuaalisia ominaisuuksia. Lisäva
rusteena toimitettava rekisterikilven
tunnistus mahdollistaa ulosajon
myös ilman lippua. Laskutus
tapahtuu tällöin luottokortilla.

Ominaisuudet
›› yhdestä rullasta voidaan
tulostaa 2 500 lippua
›› kausipysäköijien RFID-älykorttien
lukemiseen ja tarkastukseen
›› jarrutusoptimoitu puomi
›› sopii sisä- ja ulkotiloihin
›› lisävarusteena: rekisteri-kilven
tunnistus ja luottokorttimaksu
›› offline- ja online-tila
›› soittopainike ja sisäpuhelinjärjestelmä

AX500 Ticket Dispenser
kaikentyyppisten viivakoodilippujen nopeaan tulostukseen.
Rulla riittää 2 500 lippuun.

+

+

Car Axess NG
saatavana myös taitetulla
puomilla, jossa neli- tai kahdeksankulmainen profiili. Jarrutusoptimoitu puomi suojaa vahingoilta

Laitteistojärjestelmät

Entry

Axess AG / Laitteistojärjestelmät
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Oranssit opasteet.
Värillinen opasjärjestelmä asiakkaiden ohjaukseen.
tulostaa asiakkaalle lipun parissa
sekunnissa. Antennin oranssi väri
ilmaisee transponderin asennon.
Skannerissa oranssi opaste näyttää
kohdan, johon lippu on asetettava.

Laitteistojärjestelmät

Oranssit opasteet

toimintaa. Asiakas tietää siten heti,
mihin hänen on asetettava lippunsa,
mikä helpottaa ja nopeuttaa
tunnistusta. Oranssilla opasteella
varustettu Axess PICK UP BOX 600

Good to Know

Oranssi on paitsi Axessin väri, myös
uusien oranssien opasteidemme
väri. Värillinen ohjausjärjestelmä
ilmaisee yksiselitteisesti kaikki kohdat, joissa asiakkaalta odotetaan
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Sisäiset arvot ratkaisevat
Axessin innovatiiviset ohjelmistoratkaisut tekevät pääsyjärjestelmistäsi vieläkin ä
 lykkäämpiä.
Standardoiduista rajapinnoista
CRM-ratkaisuihin, kuten asiak-

kaiden rekisteröinti- ja kanta-
asiakasohjelmat – Axessin älykkäät
ohjelmistot ovat varma valinta.

Ohjelmistoratkaisut

Älykkäät
ohjelmis
toratkaisut
Axessilta
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Verkkomyynti
Axessin verkkokaupparatkaisut älykkääseen
internet-myyntiin

Asiakas saa omasta verkkokaupastasi lipun ostettuaan lunastuskupongin. Se voidaan vaihtaa kassalla,AX500 TVM NG: lla
tai Axess PICK UP BOX
-automaatilla nopeasti ja helposti
voimassa olevaan hissilippuun.

Vakioasiakkaat, joilla on A
 xessin
älykortti ja WTP-numero, voivat
ladata lippuja verkkokaupassa
aina halutessaan.
Axessin WTP-Sales auttaa kuitenkin
myös ulkoisten myyntipisteiden
perustamisessa ilman korkeita
kustannuksia. B2B-verkkokauppa
tukee B2B-kumppaneitasi tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Asiakas pääsee
suoraan hotellista rinteeseen, ja
voi näin aloittaa hiihtopäivänsä
rennoissa merkeissä. Hiihtopäivä
sujuu ilman stressiä ja sen lisäksi
tyytyväiset asiakkaat palaavat
kohteeseen kerta toisensa jälkeen.

Verkkokauppa
B2C
›› asiakas voi ostaa lipun verkossa
›› vähemmän henkilöstökustannuksia kassoilla
›› asiakkaan ei tarvitse jonottaa
kassalla

WTP-numerolla varustetun lipun
lataus verkkokaupassa.

Lipun kanssa suoraan
hissiin.

›› vakioasiakkaat voivat ladata
lipun tse uudelleen

Verkkokauppa
B2B

Lippu ilman WTP-numeroa

›› lippujen valmistus ja tulostus
hotellissa, hiihtoseurassa jne.
›› liput maksetaan hotellissa
›› koontilaskut mahdollisia

Kupongin/koodin osto
verkkokaupassa.

Kupongin/koodin kanssa TVM-laitteelle
tai nouto Axess PICK UP BOX -automaatilta

Lipun kanssa suoraan
hissiin.

Print @ Home Tickets

WTP-numero
Jokainen WTP-numero on
ainutkertainen ja voidaan kohdistaa
tiettyyn korttiin.

+

Lippujen tulostus ennalta kotona
tai tallennus älypuhelimeen.

Lipun skannaus portilla - pääsy hiihtoalueelle.

Ohjelmistoratkaisut

Pitkät jonot kassoilla paitsi
rasittavat asiakkaita, aiheuttavat
myös piilokustannuksia
toiminnanharjoittajalle. Moderni
asiakas ostaakin siksi liput
mukavasti internetin kautta.
Axessin verkkolippuohjelma
(WTP-Sales) tukee hiihtokeskustasi
nykyaikaisella online-lippujär
jestelmällä – sekä B2C-alueella
että B2B-alueella.

WTP-numerolla varustettu lippu
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Rajapinnat

We customize solutions

Kolmannen osapuolen järjestelmien vaivaton integrointi

Ratkaisut jotka helpottavat ja tuovat joustavuutta elämään
Axess tarjoaa useita ratkaisuja hiihtokeskusten pääsyvalvontaan. Tuoteperheemme on kehitetty hyödyntäen uusinta
tekniikkaa. Ja luonnollisesti ratkaisujamme kehitetään jatkuvasti edelleen. Siitä olemme ylpeitä!

DCI 4 Ticket
Management

DCI 4 External POS -rajapinta takaa,
että kaikki lipun valmistuksen vaatimat
tiedot tallennetaan vieraskassajärjestelmään. Samanaikaisesti tiedot välitetään
vastaavaan hissiyritykseen. AX-Coding
mahdollistaa virheettömän tiedonsiirron ulkoisen kassajärjestelmän
ja asennetun Axess SMART
PRINTER -tulostimen välillä.

DCI 4 Ticket Management -rajapinnan
kautta ulkoiset myyntikanavat voivat
myöntää oikeuksia viivakoodien tai
QR-koodien luomiseen. Tätä toimintoa
käytetään ainoastaan viivakoodilippujen
valmistukseen. Perinteinen käyttökohde
on esimerkiksi yksittäisten
hissimatkojen kertaliput
kesäkauden aikana.

Kirjanpito: Ratkaisu nopealle
laskutukselle
Laskujen laadinta
Lähetysluettelomyyntien koonti
ja laskutus kuukauden lopussa
Lähetysluetteloiden tilitys
Integroitavissa täysin CLICSjärjestelmään
Laskun suunnittelutyökalu ja
mallivalikoima tekevät laskutuksesta
mahdollisimman joustavan.

Direct to lift (DTL):
Kanta-asiakasohjelma

AX 500

Tietokanta
DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

DCI 4 Finance -rajapinnan kautta kaikki
myyntitapahtumat kirjataan ulkoiseen
talousjärjestelmään. Näin lähetysluetteloita tai perintäkirjeitä voidaan laatia
Axessin tietojen pohjalta.

DCI 4 CRM -rajapinnan kautta
Axess-järjestelmän keräämiä tietoja
voidaan viedä ulkoisiin CRM-ohjelmiin
ja analysoida niissä.

Suoraan hissiin! DTL-ratkaisun
avulla hissilipun laskutus tapahtuu
automaattisesti luottokortilla hissilipun
käyttöön perustuen.
Etu: Matkustus kohteeseen ja
laskettelemaan ilman jonotusta
tai lipun ostoa paikan päällä.

Ryhmien hallinta:
Palvelut asiakkaille ja bonuksia
matkanjärjestäjille
Ryhmien hallintatyökalussa
matkailijaryhmän henkilötiedot
kootaan jo matkanjärjestäjällä.
Siitä hyötyvät kaikki. Järjestäjä saa
paremmat ehdot ja kohteen
kassahenkilöstö voi käsitellä
asiakkaat vaivattomammin.

Ski Pool Clearing:
Keskusten välinen tilitys
Jaettujen hissilippujen yksinkertainen
laskutus esimääriteltyjen parametrien
mukaan
Tiheyteen perustuva laskutus:
Laskutus hissinousujen perusteella
Aikalaskutus: Laskutus oleskelun
keston mukaan

Bonuskerho

Hiihtoseura

Laajennuksena DTL-kanta-asiakasohjelmaan jäsenyysmoduuli mahdollistaa
päiväasiakkaiden anonyymien hen
kilötietojen keräämisen tunnistettaviksi
kanta-asiakkaiksi. Asiakkaan intressit
voidaan huomioida paremmin, kohdennettu ja nopea kommunikaatio on
mahdollinen esim. suorapostituksen
välityksellä, ja markkinointitoimenpiteet
tavoittavat kohderyhmänsä
mahdollisimman tehokkaasti.

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: Axess
tukee hiihtoseurojen juniori- ja
jäsentyötä. Hiihtoseuroille tarkoitettu
ohjelmistoratkaisu antaa seuroille
paremman yleiskuvan jäsentiedoista,
joita voidaan myös käsitellä itse.

Ohjelmistoratkaisut

DCI 4 External POS
& AX-Coding

36

Axess AG / Ohjelmistoratkaisut

Axess CONNECT

Axess CONNECT.CRM

Yhdistää asiakkaan ja hiihtokeskuksen intressit

Räätälöityä viestintää.

 hteydessä digitaaliseen teknoy
logiaan. Eikä hiihtokeskus ole
poikkeus. Pikemminkin päinvastoin! Monissa hiihtokeskuksissa
digitaaliset palvelut ja työkalut
ovat nykyään välttämättömiä.
Olipa kyseessä lippujen tilaaminen tai tietojen toimittaminen,

pelillistäminen tai sosiaalinen
media – Axess CONNECT tarjoaa
kaikki vaadittavat ominaisuudet.
Saat yksilöllisesti konfiguroitavan
kokonaispaketin – kaiken samalta
toimittajalta – etkä pelkästään
rajapintoja ulkoisiin ratkaisuihin.

Tiedot kootaan keskitetysti
DATACENTERiin. Siellä asiakkaan
henkilötietoja hallinnoidaan
asiakas-tilillä, mistä niitä voidaan
käyttää markkinointitarkoituksiin.
CONNECT.CRM-sovelluksen
avulla opit tuntemaan asiakkaidesi
tarpeet entistäkin paremmin ja
k ykenet näin tarjoamaan heille
parasta mahdollista palvelua.

Axess CONNECT.APP
Asiakkaidesi rajapinta
Asiakkaat saavat Axess
CONNECT.APP -sovelluksen k
 autta
kaikki hiihtokeskuksen tiedot.
Näin he saavat säähän, ruokailuun, kohokohtiin, tapahtumiin,
tarjouksiin ja lippuihin liittyvät
tiedot suoraan älypuhelimeensa.

Näin hiihtokeskuksellesi aukeaa
uusia tehokkaan markkinoinnin
mahdollisuuksia. Yhdistämällä asiakasprofiileja tarjouksiin voit tarjota
asiakkaillesi yksilöllisiä, asiakkaan
mieltymyksiä vastaavia ohjelmia.

Ajanjaksoja, ostokäyttäytymistä
ja erityisiä henkilötietoja koskevat
kyselyt suoritetaan keskitetysti.
Raportin luotua voit lähettää
asiakkaillesi uutisia suoraan
tekstiviestitse tai sähköpostitse
integroitua käyttäjäystävällistä
uutiskirjetyökalua käyttäen.
Uutiskirjemarkkinoinnin lisäksi
Axess CONNECT.CRM tarjoaa
myös bonuspisteitä kerryttävän
kanta-asiakasohjelman asiakkaiden sitouttamiseen. Tasopohjainen
järjestelmä edistää asiakkaiden
kanssakäymistä ja lisäävät myyntiä.

Ominaisuudet
›› tietojen koonti keskitetysti
›› personoitu asiakastili
›› tietosuojamääräysten mukainen
›› suodatin erityisille kyselyille
›› yksilöllinen raportointi
›› intuitiivinen käyttöpinta
›› push-viestit tekstiviestitse
›› uutiskirjeiden lähetys
sähköpostitse
›› ulkoasu mukautettavissa yrityksesi
ilmeeseen

Ominaisuudet
›› sää
›› lippukauppa integroituna
›› hiihtokeskuksen tiedotuspalvelu
›› tapahtumat

+

›› sosiaalinen media

Sovelluksen käyttäjä voi myös
vastata suoraan tarjouksiin,
ostaa lippuja ja jakaa kokemuksensa sosiaalisessa mediassa.

+

Axess CONNECT.CRM
mahdollistaa asiakassuhteen
järjestelmällisen suunnittelun ja
auttaa sinua parantamaan
vuorovaikutusta asiakkaidesi
kanssa.

Asiakasprofiilit
Sisältävät henkilötietojen lisäksi
henkilön ostotapahtumat
ja laskettelustatistiikat.

Mobiili lippukauppa
sovelluksessa
Mobiililiput (QR-koodi,
kupongit) ja lippujen lataus
WTP-numeron avulla.
Tapahtumat & sosiaalinen media
Hiihtokeskuksen ravintolat,
baarit, tapahtumat ja tarjonta.

Hiihtokeskuksen tietopalvelu
Sää, rinteet, hissit ja geo-tiedot.

+
+

Uutiskirjeet
Sähköpostitse tai tekstiviestillä

+

Ohjelmistoratkaisut

Axess CONNECT on tekniikan
viimeistä tasoa vastaava hiihtokeskuksen markkinointityökalu älykkään
viestinnän aikakaudelle. Nykyaikaisen ihmisen tietokeskuksena
toimii älypuhelin, ja päivittäisessä
elämässä tuskin on aluetta, joka
ei suoraan tai epäsuorasti olisi
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Axess RESORT SOLUTIONS 4.0
Tehokkuutta sinulle, mukavuutta asiakkaalle

Säilytyskaappien hallinta made by
Axess. Axess RESORT.LOCKER-
ratkaisu mahdollistaa säilytyskaappien hallinnan vaivattoman
integroinnin. Säilytyskaappien
varaaminen, laskutus ja hallinnointi
tapahtuu keskitetysti ja yhdellä
silmäyksellä. Varaa kaappien
käyttöoikeudet suoraan hissilip
puun, minkä jälkeen hissilippu
toimii myös säilytyskaappien
avaimena.

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL Solution
mahdollistaa nopean ja kitkattoman varusteiden vuokrauksen.
Asiakastietojen ja välinekannan
hallinta sekä laskutus tapahtuvat
samassa järjestelmässä. Asiakas
rekisteröityy ja varaa välineet etukäteen verkossa tai paikan päällä.
Axess RESORT.LESSONS integroi
hiihtokoulun palvelut kassa- ja hallintaohjelmistoon saumattomasti.
Helppokäyttöinen ajanhallintajärjestelmä ehdottaa
varaamisen yhteydessä ajankohtia,
joina hiihdonopettajilla on aikaa
joutoaikojen välttämiseksi.
Axess RESORT.CHARGE antaa
asiakkaillesi mahdollisuuden
maksaa hiihtokeskuksessa
ilman käteistä rahaa – vaivattomasti ja turvallisesti hissilipulla.
Ladattu rahasumma voidaan
käyttää hiihtokeskuksen tarjontaan ja ostoksiin. Rahaa voidaan ladata Axess SMART POS
-kassalla tai verkkokaupassa.

RESORT.RENTAL

Ominaisuudet
›› All-in-one-hallinta
›› ulkoisten palveluntarjoajien integrointi laskutusjärjestelmään
›› säästää resursseja
›› täydelinen palvelu asiakkaille
›› online-lipunvaraus
›› hiihtovarusteiden vuokraus
›› useat hiihtokoulut integroitu
järjestelmään oman säilytyskaapin
varaus
›› hissilippu toimii säilytyskaapin
avaimena
›› hissilippua voidaan
käyttää maksuvälineenä
hiihtokeskuksessa

RESORT.LESSONS

Ohjelmistoratkaisut

Axess RESORT.SOLUTIONS
tarjoaa älykkäät ratkaisut tehokkaaseen lippujen myyntiin, kulunvalvontaan ja ulkoisten palveluiden
sisällyttämiseen. All-in-one-hallinta vähentää hallinnolliset tehtävät
ja tukee menestyksellistä johtamista. Lipunvarauksesta, pysäköinnistä, välineiden vuokrauksesta,
säilytyskaapista ja hiihdonopettajasta muodostuva täyden palvelun
paketti tarjoaa
asiakkaalle mahdollisuuden nauttia
täydellisestä hiihtopäivästä.

RESORT.CHARGE

DATACENTER
CRM &
Web Ticketing
Monitoring &
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Axess RESORT.LOCKER

Axess RESORT.RENTAL

Lippu on säilytyskaapin avain

Välineiden näppärä vuokraus
Ominaisuudet

Axess RESORT.LOCKER integroi
säilytyskaappien hallinnan
järjestelmääsi. Varaaminen,
hallinta ja laskutus sujuvat helposti
hallinnointityökalujemme Axess
RESORT.LOCKER Pro ja Pure
avulla.
Käyttöpaneelin kautta asiakkaat
voivat hallita itse kaappeja.
Hissilippu on avain!

›› säilytyskaapin helppo varaus
Axess CONNECT.APP -sovelluksen
tai
›› Axess Smart POS -järjestelmän
kautta
›› asiakkaat voivat itse vaihtaa kaappia
ja lisätä oikeuksia.
›› järjestelmän keskitetty
konfigurointi; sisäänkirjautuminen
verkkoselaimella
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Axess RESORT.RENTAL on ihanteellinen ratkaisu hiihtokeskuksen
välinevuokraukseen. Kaikki
samasta paikasta, kaikki samassa tietokannassa. Näin
voimme tarjota asiakkaillesi yhden
ostospaikan, josta he saavat kaiken,
ja sinulle ammattimaisen analyysin.
Lisäksi pystyt hallinnoimaan
välinekantaasi helposti.

Axess RESORT.RENTAL
-järjestelmän joustava integrointi
mahdollistaa asiakkaillesi
välineiden vuokrauksen koska
tahansa - MAKSU ENSIN,NOUTO
ENSIN ja MAKSU PALAUTTAESSA tekevät sen mahdolliseksi.

›› offline-käyttö ilman rajoituksia

Online

SMART POS

›› säilytyskaappien käyttöasteen
online-seuranta

Lippu

Axess PICK
UP BOX 600

Kaikki päätteet ovat
yhdistetty Axess RESORT
CUBE:n kautta

RESORT.LOCKER
PALVELUPÄÄTE

Asiakkaat ostavat ja
maksavat lippunsa internetissä
tai Axess SMART POS -pisteessä.
Hae lippu suoraan SMART POS
-pisteestä tai tulosta se Axess
PICK UP BOX 600 -automaatista

KÄYTTÖ
RESORT.LOCKER
HALLINTATYÖKALU
PRO/PURE

Käytä hissilippua
säilytyskaappijärjestelmän
avaimena

Asiakkaat kirjautuvat RESORT.RENTAL -järjestelmään ja varaavat varusteensa
ILMOITTAUTUMISPÄÄTTEELLÄ tai verkkossa.

MAKSU ENSIN

NOUTO ENSIN

MAKSU PALAUTTAESSA

Kaikki päätteet kommunikoivat keskenään

SMART POS

Axess RESORT CUBE:n

RESORT.RENTAL

RESORT.RENTAL

-PALVELUPISTE

-PALVELUPISTE

kautta.

Asiakkaat voivat
lasketella, vaeltaa
tai käydä
teemapuistossa
välineitäsi käyttäen.

HALLINTA
Säilytyskaappi

Työntekijät voi hallita
säilytyskaappijärjestelmää
RESORT.LOCKER MANAGER PROtai PURE-työkalulla tai asiakas
voi käyttää sitä itsenäisesti
KÄYTTÖPANEELISTA

Välineet valmistellaan,
ja ovat valmiina
noudettaviksi täältä.

RESORT.RENTAL

SMART POS

NAUTI PÄIVÄSTÄSI

-PALVELUPISTE

Välineet voidaan
maksaa täällä.
Nauti päivästäsi

NAUTI PÄIVÄSTÄSI

NAUTI PÄIVÄSTÄSI

SMART POS

Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut

OSTAMINEN
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Axess RESORT.LESSONS

Axess RESORT.CHARGE

Tulevaisuuden hiihtokoulun hallinta

Maksa hissilipulla

Asiakas voi varata hiihdonopettajan
tai hiihtokurssin paikan päällä
Axess SMART POS -pisteestä tai
internetistä. Vain muutamalla klikkauksella hän voi valita ja varata
henkilökohtaisen hiihtotuntinsa.
Online-varauksen jälkeen asiakas
saa vahvistuksen sähköpostitse.

Varausten tekeminen on mahdollista myös suuremmille ryhmille.
Palveluntarjoajana voit hallin
noida hiihdonopettajia suoraan
RESORT.LESSONS-sovelluksesta.
Tähän sisältyvät muun muassa
varaukset, laskutus ja arviointi.
Yksityisten hiihtotuntien kohdalla
on mahdollisuus lisäksi olla
yhteydessä hiihdonopettajaan
pikaviestintätoiminnolla, jotta
hänellä olisi käytettävissään kaikki
tärkeät asiakkaisiin liittyvät tiedot.

Ominaisuudet
›› hiihdonopettajien optimaalinen
varausaste tehokkaan vapaiden
aikojen ehdotustoiminnon
ansiosta
›› ryhmävaraukset mahdollisia
›› raportointi hiihtotuntien
varausasteesta
›› asiakaspalautetoiminto
›› push-viestit opettajille

Axess RESORT.CHARGE järjestelmää voivat käyttää myös
useammat käyttäjät. Perheenjäseniä voidaan lisätä käyttäjiksi.
Asiakas voi tarkastella tilitapahtumia kirjautumalla sovellukseen.

Axess RESORT.CHARGE järjestelmä tarjoaa asiakkaalle
mahdollisuuden maksaa
hiihtokeskuksessa nopeasti
ja helposti ilman käteistä.
Rahasummaa ei kirjata suoraan
kortille, vaan se ladataan a
 siakkaan
asiakastilille. L
 ataaminen on
mahdollista koska tahansa Axess
SMART POS -pisteessä tai 
internetissä hissilipun
WTP-numeron avulla.

Maksupalveluntarjoajien ja muiden
kassajärjestelmien yhdistäminen
tapahtuu rajapinnan kautta,
mikä mahdollistaa niiden integroinnin kokonaisratkaisuun.

Ominaisuudet
›› käytettävissä oleva summa
ladattu asiakastilille
›› Yhteen tiliin voidaan liittää useampi
hissilipu ja asettaa korttikohtaisia
rajoituksia.
›› esim. perheenjäsenet
›› lataaminen mahdollista
vaivattomasti SMART.POSpisteestä tai internetistä
›› tilien yhdistäminen ja erottaminen
mahdollista
›› erityinen raportointitoiminto

Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut

Axess RESORT.LESSONS
tarjoaa hiihtokoulun vaivattoman
integroinnin Axess RESORT
SOLUTION -tuoteperheeseen.
Miellyttävä ajanhallintaominaisuus
ehdottaa vapaita aikoja varaamisen
yhteydessä ja näyttää käytettävissä
olevien hiihdonopettajien tilan.
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+

+

Saldo
vieraan nähtävillä heti
sisäänkirjautumisen jälkeen.

Henkilökohtainen asiakastili
on yhdistetty lipun
WTP-numeroon.

+

Lahjakortti & kupongit
henkilökohtaisella viestillä.

Axessin
älyliput

Kaikki Axessin kortit mahdollistavat asiakkaille
nopean sisäänpääsyn. Lukuisia vaihtoehtoja lippujen
yksilölliseen koostamiseen – materiaalin valinnasta
haluttuun käyttöikään ja tallennuskapasiteettiin.
Viivakoodi- ja RFID-lipuilla on yksi yhteinen
ominaisuus: ne täyttävät korkeimmat ”made in Austria”
-laatustandardit.
Korkealaatuisten materiaalien ja korttien vankan
rakenteen ansiosta niitä voi käyttää vaivatta yhä
uudelleen, jopa äärimmäisissä lämpötiloissa
–30 °C ... 50 °C. Laadunvalvontatiimimme varmistaa,
että joka ikinen kortti toimii.

Jokainen kortti käy ennen tehtaalta lähtöä läpi tiukat
laatutarkastukset (ISO-standardi) ja sähköiset testit.
Lippuja voi käyttää myös kilpailijoiden järjestelmissä ja
asiakaskohtaisen segmentoinnin ansiosta myös muiden
valmistajien järjestelmissä. Jotta liput sopivat yrityksesi
ilmeeseen, painamme ne toiveiden mukaan joko
neliväri-offset- tai digitaalipainatuksena. Tämä p
 alvelu
on saatavana älykortteihin jo asiakaskohtaisesta
50 kappaleen pientilauksesta alkaen.

Liput

Axessin lipuilla ja älykorteilla sinulla on aina oikea kortti
kädessäsi – kuten myös asiakkaillasi.
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Barcode Card

Smart Card One Way

Laadukas pahvinen viivakoodilippu

Ammattitason kertakäyttökortti.

Tämä erityisesti kertapääsyyn
tarkoitettu lippu ihastuttaa
käyttäjäystävällisyydellään.
Korkealuokkaiset pahvikortit
tulostetaan suoraan Axess SMART
PRINTER 600 -tulostimessa ja
varustetaan voimassaolotiedoilla.

Muita materiaaleja ei tarvita.
Tämä on erinomainen ja e
 dullinen
ratkaisu hiihtokeskuksille.

Ominaisuudet
›› 4C-offsetpaino ja suojalakkaus
›› ei sisällä PVC:tä ja bisfenoli A:ta
›› optiset toiminnot
›› punavalo-suoralämpöpinnoite
›› korkealuokkaista pahvia,
paksuus 0,3 mm
›› valinnaisesti: Rei'itys nauharipus
tusta varten

Smart Card One Way on sähköinen
kertakäyttölippu. Sisäänrakennetun sirun ansiosta kaikki käyttöoikeustiedot voidaan tallentaa suoraan korttiin. Smart Card One Way
on saatavana valinnan mukaan
pinnoitetusta erikoispahvista tai
muovista valmistettuna. Suoran
lämpötulostuksen ansiosta
älykorttiin voidaan tulostaa eri
lippu- ja voimassaolotietoja.
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Smart Card One Way vakuuttaa
myös kosketuksettomilla toiminnoillaan. Sirukorttia käytetään
erityisesti päivä- tai viikkolippuna.

Ominaisuudet
›› elektronisesti kirjoitettava
›› kertapainatus suoralla
lämpöpainatuksella
›› kosketukseton toiminto
›› lisävarusteena RFID-siru
›› korkealaatuisena 0,5 mm:n
pahvi- tai muovikorttina
›› 4C-offset-painatus
›› salaus lisää turvallisuutta

Etupuoli

Etupuoli

WILLKOMMEN

Liput

PAUL WINTER

Taustapuoli
Taustapuoli
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Smart Card Lite

Smart Card TRW, Part & Full

Uudelleenkäytettävä kausilippu.

Lippujen monilahjakkuus.

Kosketuksetta toimiva Smart Card
Lite tekee pääsystä asiakkaalle
erityisen mukavan. Se voidaan
koodata useamman kerran, ja
siihen voidaan tallentaa erilaisia
lippu- ja voimassaolotietoja.
Lippuun voidaan painaa muitakin
tietoja, kuten QR-koodi.

Monikäyttöinen muovinen
sirukortti toimii ilman paristoja.
Oli sitten kyseessä kausikortti,
jäsenkortti tai internet-varauskortti – Axessin Smart Card
Lite on ihanteellinen ratkaisu.

Ominaisuudet
›› elektronisesti koodattavissa
›› kertapainatus suoralla
lämpöpainatuksella
›› kosketukseton toiminto
›› lisävarusteena RFID-siru
›› korkealaatuisena 0,7 mm:n
muovikorttina
›› 4C-offset-painatus

Smart Card TRW Full ja Part ovat
erittäin korkealaatuisia lippuja.
Integroidun sirun ansiosta ne
soveltuvat erinomaisesti tietojen
kosketuksettomaan siirtoon.
Sirukortti tallentaa omistajan
henkilötietojen lisäksi jopa
viisi kulkulupaa.
Smart Card TRW Part -mallissa
tiedot tulostuvat visuaalisesti
luettavassa muodossa ThermoReWrite-nauhalle. Lippuihin voi
kirjoittaa optisesti ja elektronisesti
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useita kertoja. Niitä voi siis käyttää
monta vuotta. Materiaalin hyvä
murtolujuus sekä kylmän- ja kuumankestävyys (–30 °C ... +50 °C)
varmistavat pitkän käyttöiän.
Smart Card TRW Full tarjoaa
samat ominaisuudet kuinSmart
Cards TRW Part, mutta suuremmalla tulostuspinnalla.

Ominaisuudet
›› elektronisesti koodattavissa
moneen kertaan
›› moneen kertaan tulostettava
ThermoReWrite-nauha
›› mallissa ”Full” on suurempi
tulostuspinta
›› kosketukseton toiminto
›› lisävarusteena RFID-siru
›› tallentaa jopa 5 käyttöoikeutta
›› hyvä murtolujuus, käyttölämpötila –30 °C ... +50 °C
›› 4C-offset-painatus

Etupuoli

TRW-PART

TRW-FULL

WILLKOMMEN
PAUL WINTER

Liput

WILLKOMMEN

PAUL WINTER

Taustapuoli

+
Smart Card TRW Full
Lipun koko pintaan voidaan
tulostaa uutta tekstiä & grafiikkaa
joka käyttökerralla.

Axessin
älypalvelut
Axess Service.
Turvallinen, yksilöllinen ja aina parasta palvelua.

Perushuoltosopimus takaa kaikkien k
 yselyjen
nopean käsittelyn. Työntekijämme toimivat myös

Tuotevalikoiman jatkuva laajentaminen,
teknologioiden kehittäminen ja innovaatioiden
edistäminen ovat meille tärkeitä. Tämä hyödyttää
myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita, ja sen
avulla voimme kulkea uusia polkuja tulevaisuuteen.

We customize solutions.
Kaikkien muiden tuotteidemme tapaan
myös tuki opalveluja voidaan sovittaa
asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Projektinhallinta

DATA CENTER SERVICE

Laitoskäynnit
Viestintä ja verkkosuunnittelu
Vastaanottotarkastus
Käyttöönotto
Tuki paikan päällä käyttöönotossa

DATACENTER SERVICE (DCS) huolehtii
kaikesta. Sovelluspalvelujen tarjoajana
huolehdimme kaikesta toiminnasta,
mukaan lukien hallinnointi ja tietojen
varmuuskopiointi. Axessin tietokonekeskuksessa on käytössä korkeimmat
turvallisuusstandardit ja aina ajan tasalla
olevat korkealaatuiset laitteistot. Voit siis
huoletta keskittyä päivittäisiin tehtäviisi.

Koulutus

Help Desk

Ammattikouluttajien pitämissä
koulutustilaisuuksissa opetamme
käyttämään tuotteitamme. Paikan päällä
järjestettävissä koulutustilaisuuksissa
työntekijäsi oppivat käyttämään Axessin järjestelmiä suoraan työpaikallaan.
Erityisissä h
 allinta- ja integrointikoulutuksissa opit integroimaan Axessin
järjestelmät ja verkkopalvelut.

Työntekijämme auttavat
ongelmatilanteissa ja häiriötapauksissa. Asiantuntijamme suorittavat
leiskatsauksen ja pystyvät tarjoamaan
nopeasti ratkaisun.

Tuotehallinnan, asiakaspalvelun ja koulutuksen
asiantuntijamme ovat aina käytettävissäsi.

Yrityksemme perusarvoja ovat todellinen
kumppanuus asiakkaidemme kanssa sekä
järjestelmiemme ja tuotteidemme yksilöllisyys.
Nämä ovat maailmanlaajuisen m
 enestyksemme
perusta. Tavoitteemme on tarjota a
 siakkaillemme
yksilöllisiä ja taloudellisia ratkaisuja, jotka
edustavat aina viimeisintä tekniikkaa.

neuvonantajina. Maakohtaiset toimistomme
tarjoavat tukea omalla kielelläsi. Kaikki kyselyt
dokumentoidaan huolellisesti, ja n
 iihin
vastataan niin pian kuin mahdollista.

Services

Axess toimittaa kaikki tarvitsemasi järjestelmät
juuri sinulle räätälöitynä. Asiakkaanamme olet
yhteistyökumppanimme ja hyödyt palveluistamme.
Olemme tukenasi ensimmäisestä laitoskäynnistä
tuotteidemme tekniseen vastaanottotarkastukseen
ja luovutukseen käynnissä olevaan tuotantoon.

V 3.0

We customize
solutions.
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