HIIHTOKESKUKSET
& KOHTEET

SUOMI

3

Axess AG
Keitä me olemme

Laitteisto

Olemme kumppanisi, kun tarvitset älykkään ohjelmiston ja varmatoimiset kulunvalvontaratkaisut.

Axess AG
Päätoimipaikka Salzburg / Itävalta
Tuotantolaitos Innsbruck

Toimistot
Kumppanit

Ruotsi

Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin. Yli 11 000 Axessin Kassajärjestelmää ja 18 000
porttia on tällä hetkellä käytössä yli 50 eri maassa.
Työntekijämme palvelevat sinua 13 toimipisteessä
kautta maailman.

Suomi
Venäjä

Tšekki
Tanska
Etelä-Korea

Pohjois-Amerikka

Ranska
Japani

Espanja
Meksiko

Ohjelmistoratkaisut

Pp

Kiina

Italia
Romania
Bulgaria
Slovenia

Liput

We customize
solutions.

kulunvalvonnasta urheilu- ja vapaa-aikakeskuksissa. Valitsemalla Axessin saat kaiken samalta toimittajalta. Sirukortit omasta tuotannosta, yksilölliset
portit tai sopivat ohjelmistot asetusten ja CRM-tietojen keräämiseen ja hallintaan.

Kazakstan
Turkki

Chile
Uusi-Seelanti

Palvelut

Hello!
We are Axess.

Etsitkö keskitettyä ja joustavaa ratkaisua hiihto- tai
laskettelukeskukseesi? Modulaarirakenteisia ratkaisujamme voidaan mukauttaa ja laajentaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kehitämme ja edistämme
innovaatioita - siksi laajennamme valikoimaamme
jatkuvasti. Innovatiivisista ohjelmistoratkaisuista
aina nykyaikaisiin pääsyjärjestelmiin - Axess on
täyden palvelun kumppanisi, kun kyse on yleisön

Tiedonhallinta

Yhteenveto

Axess AG / Yritys

Axess AG / Referenssit
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Yhteenveto
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Lyhyt ote
referensseistämme
Saksa
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Mont Saint Sauveur QC
Big White BC
Winsport Calgary AB
Mt Tremblant QC

Ohta Park
Golden Valley
Alpika Service / Sochi

Tšekki
Spindlermühle

Japani

Ranska

Rusutsu
Teine
Washigatake
Kiroro

Itävalta

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

Ski Arlberg (AUT)

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette

Kazakstan

USA
Mammoth Mountain CA
Alta UT
Snowbird UT
Solitude UT
Crystal Mountain WA

Chimbulak
Kok Tobe

Slovenia

Kranjska Gora
Vogel

Chile

Bulgaria

Pamporovo
Chepelare

Valle Nevado
La Parva

Italia
Dolomiti Superski
Sestriere
Valmalenco
Madesimo

Romania

Kiina
Genting Resort
Pine Flower
Raissuns Thaiwoo Resort

Sinai
Bushteni

Ohjelmistoratkaisut

Ski Arlbergin alueella on 87 hissiä ja köysirataa, 305 km hoidettuja laskettelurinteitä ja 200 km
off-piste-reittejä. Itävallan suurin
hiihtoalue on kuulunut jo vuosikymmeniä alppihiihdon kansainvälisiin kärkinimiin. Axess on osa
tätä menestystarinaa.

Venäjä

Laitteisto

Kanada

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Beitostølen
Himos

Tiedonhallinta

Skandinavia

Espanja/Andorra

Japanilainen Teinen hiihtokeskus
sijaitsee vain noin 40 minuutin
ajomatkan päässä Sapporosta.
Sapporon talviolympialaiset
vuonna 1972 olivat ensimmäiset
Aasiassa järjestetyt talviolympiakisat. 76 hehtaarin kokoisella
hiihtoalueella on 15 rinnettä ja
Axessin pääsyjärjestelmät.

Mammoth Mountain sijaitsee
itäisen Kalifornian Sierra Nevadan vuorijonossa. Sen pohjoispuolella on samanniminen 1 400
hehtaarin kokoinen hiihtokeskus,
johon kuuluu 28 hissiä, kolme
gondolihissiä ja Axessin pääsyjärjestelmät.

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

Liput

Mammoth Mountain (USA)

Sveitsi

Uusi-Seelanti

St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen

Mt Ruapehu
Mt Hutt, Coronet Peak & The Remarkables
Cardrona
Treble Cone

Palvelut

Teine (JAP)
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s. 17

Data Center Service
Data Center Appliance

Lippu- ja
maksuautomaatit

Seuranta

Suksisäilö

Analyysi

Vuokraamo ja
myymälä

Tulosten tulkinta

Hiihtokoulu

AX 500
Tietokanta

istoliitäntä

LAN-verkko
WLAN/

Ohjelm

Laitteistoliitäntä

Axess
WEBSHOPS
P; HTTP; HTTPS
TCP/I

s. 30

Pysäköinti

s. 10

s. 22

Kulunvalvonta

Järjestelmäasetukset

s. 42

Axess
CONNECT

Asiakkaalle – B2C

Mobiilisovellus

Kumppaniyrityksille – B2B

Bonuskerho

Ulkoiset myyntikanavat

Analytiikka
s. 34

Laitteisto

Kassajärjestelmät

Axess
RESORT

Tiedonhallinta

Axess
CLICS

s. 39

Pysäköinti

Axess
RAJAPINNAT
CRM

Mobiililaitteet

ERP
s. 46

Axess
TOOLS & FEATURES

Axess
SERVICES

Ulkoiset Kassajärjestelmät

Projektinhallinta

Suoraan hissiin - maksu
jälkikäteen

Koulutus

Ryhmänhallinta

Helpdesk

Hiihtoseuran hallinta

Tekninen tuki

Liput

s. 29

Ohjelmistoratkaisut

s. 9

Aluetilitys
Laskutus

Liput
s. 36

s. 53

s. 37

Palvelut

s. 14

Yhteenveto
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Axess DATACENTER

Yhteenveto
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Axess DATACENTER

Edut
DATACENTER
SERVICE
Kustannukset laskettavissa
Korkeimmat turvallisuusstandardit
tietokonekeskuksessa
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 -on-premise-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.

Laitteisto

Maksimaalinen käytettävyys

Ohjelmistoratkaisut

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.

Tiedonhallinta

Älykäs tiedonhallinta – turvallinen ja tehokas

Liput

Älykäs
tiedonhallinta
Axessilta

Axess AG / Tiedonhallinta

Palvelut
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Axess AG / Tiedonhallinta

Axess CLICS

11

Myyntipisteet

Portit ja lukijat

Rajapinnat

Raportointi

Yhteenveto
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Ohjausnäkymä

Helppokäyttöinen
Yksilöllinen konfigurointi
Selainpohjainen ohjelmisto
Huoltopalvelujen maksimaalinen
avoimuus

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
Tekninen seuranta

Porttien konfigurointi

Vapaa tallennustila

Merkkivalot ja äänet

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

Estolistan hallinta
Kulunvalvonnan seuranta

CLICSin avulla rajapinnat
asennetaan
huolletaan
päivitetään
Käyttöoikeudet hallitaan

Laitteisto

Kassojen hallinta

Ohjelmistoratkaisut

Salaustekniikka takaa
turvallisuuden

Virheet ja muut tiedotteet
reaaliajassa

Vimpaimet
Yksilöllinen valinta ja
ryhmittely mahdollisia
Sisältyvät peruspakettiin

Liput

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.

TUOTE
Ominaisuudet

Voidaan mukauttaa yksitellen

Käytettävyys ja online-tila
voidaan tarkistaa

Palvelut

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.

Tiedonhallinta

Yksilöllisesti konfiguroitava tiedonhallinta

13

Yhteenveto
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Ohjelmistoratkaisut
Liput

Yksilöllinen: Kaikkia Axess-tuotteita voidaan yhdistellä vapaasti keskenään. Modulaarisen rakenteen
ansiosta jokainen lukija voidaan räätälöidä yksilöllisiin vaatimuksiin sopivaksi. Näin innovaatioita
voidaan jälkiasentaa vaivattomasti.
Yli 10 000 Axess-järjestelmää on käytössä yli 50
maassa kautta maailman. Tuuli, vesisade, lumisade
tai äärimmäinen kuumuus - Axess-tuotteet ovat
säänkestäviä.

Palvelut

Luotettava, turvallinen
ja tehokas. Nämä ovat
Axessin laitteistoa
parhaiten kuvaavat
ominaisuudet.

Laitteisto

Tiedonhallinta

Älykkäät
laitejärjestelmät
Axessilta

AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Suorituskykyinen kassajärjestelmä

Maksimaaliseen tehokkuuteen: Kassan lippukirjoitin

Suorituskykyinen kassajärjestelmä on tärkeä, kun
vierailijoita on paljon. AX500 Smart POS -järjestelmän nopea kortintulostus ja turvallinen
maksunhallinta helpottavat sisäänpääsyn käsittelyä. Axess-kassajärjestelmät on optimoitu tehokkaaseen ja ripeään käyttöön. Kuittitulostinta
voidaan raporttien ja kuittien tulostuksen lisäksi
käyttää viivakoodilippujen tulostimena. Korkealla
resoluutiolla varustetun kosketusnäytön avulla
järjestelmän käyttö on lisäksi helppoa ja nopeaa.
Selkeällä asiakasnäytöllä vieraat saavat heti käsityksen ostoskorin sisällöstä. Integroitu maksupääte
nopeuttaa kassan toimintaa ja vähentää virheiden
mahdollisuutta. Kameraa voidaan käyttää asiakkaan kuvaamiseen kausikortteja ja RFID-päivälippuja varten.

Valmis lippu vain 0,9 sekunnissa – Axess SMART PRINTER 600 pitää sinut vauhdissa. Lippukirjoitin tulostaa,
poistaa, koodaa ja lukee yhdessä ainoassa työvaiheessa ISO-standardien mukaisia lippuja. Yksi laite, kaikki
tulosteet: Viivakoodiliput tai RFID-kortit - Axess SMART
PRINTER 600 on kompakti all-in-one-ratkaisu. Vaihto
uusiin korttityyppeihin sujuu vaivattomasti ja nopeasti.
Yksityiskohdat, kuten integroitu lippulokero ja LED-tilaosoitin tehostavat työskentelyä.

Yksinkertainen lipuntulostus
myös monimutkaisessa
hinnastorakenteessa

Smart Card -älykorttien ja viivakoodilippujen luku ja kirjoitus
Graafinen- ja suoralämpötulostus
Pahvi- ja muovikortteja voidaan
käsitellä
Lippustandardit:
ISO 15693 ja ISO 14443

Online- ja offline-käyttö
Kassalaitteiden yksilöllinen
konfigurointi

LAN-liitäntä
Integroitu lippulokero

Asiakasnäyttö
Voidaan käyttää myös
mainospintana

Kortinsyöttö
Automaattisesti korttilippaan tai manuaalisesti lipun syöttö-/tulostusaukon kautta

Kamera
Korkearesoluutioiset kuvat asiakkaista

LAN-liitäntä
Käyttää valmiiksi asennettua verkkotekniikkaa tiedonsiirtoon

Laitteisto

Yksilöllisesti konfiguroitava
käyttöliittymä

TUOTTEEN
Ominaisuudet

Ohjelmistoratkaisut

Kosketusnäyttö
Helppo ja nopea
käyttää

TUOTTEEN
Ominaisuudet

15

Yhteenveto

Axess AG / Laitteisto

Tiedonhallinta

14

Axess SMART PRINTER 600
Yksi tai useampi tulostin SMART CARD
-älykorttien lukemiseen ja kirjoittamiseen

Tositetulostin
Voidaan käyttää myös viivakoodilippujen tulostukseen

Palvelut

Lippulokero
Integroitu käytännöllisesti
laitteeseen

Liput

Lämpötulostuspää
Motoroidusti laskettava lämpötulostuspää, jonka tulostusresoluutio jopa 300 dpi

Axess SMART PAD 600

AX500 TVM

Älykäs kortinhallinta

Älykäs maksu- ja myyntiautomaatti

Axess SMART PAD 600 -tablettia käytetään RFID-sirukorteille tallennettujen tietojen lataamiseen ja
lukemiseen. Se on kustannustehokas vaihtoehto
kun tulostukelle ei ole tarvetta. Axess SMART PAD
600 sopii myös ihanteellisesti kumppaniyrityksille,
kuten hotelleille. Tilaa säästävässä monitaiturissa
on integroitu Lyhyen kantaman antenni - kortti alustetaan jo, kun se viedään laitteen päälle ja työskentelytapa on näin tehokas. Tila-LED ilmoittaa kolmella värillä luku- ja kirjoitusprosessin.

Nopea ja vaivaton: Helppokäyttöisellä valikko-ohjauksella varustettu värinäyttö ohjaa asiakkaan
tehokkaasti lippuvalinnan läpi - 24 tuntia päivässä
monella eri kielellä. Lipunmyynnin lisäksi Axessin AX500 TVM soveltuu pysäköintijärjestelmien
maksuautomaatiksi ja integroituu saumattomasti
kassajärjestelmään. Asiakas voi maksaa kortilla, käteisellä tai NFC-tiedonsiirron avulla. AX500 TVM:n
kestävä rakenne sopii optimaalisesti ulkokäyttöön.

TUOTTEEN
Ominaisuudet
Lippujen lataus ja luku
ShortRange-antenni, jonka
kantama on enint. 10 cm

17

Yhteenveto

Axess AG / Laitteisto

TUOTTEEN
Ominaisuudet

Tiedonhallinta

16

Maksu pankki- tai luottokortilla
Setelit tunnistetaan kaikissa
syöttösuunnissa
Maksu myös NFC-tiedonsiirrolla

Sopii NFC-tiedonsiirtoon
(Near Field Communication)

Soveltuu ulkokäyttöön

Lyhyen kantaman antenni
Kantama enint. 10 cm

Valinnaisesti
Lipunlukija
viivakoodeille ja
sirukorteille

Valinnaisesti
Sirukorttien (RFID-älykortit)
tulostus ja uudelleenkäyttö

Valinnaisesti
Integroitu lipputulostin
ThermoReWrite-tekniikalla

Liput

Luku ja lataus
RFID-sirukorttien muistit ISO
15693- ja ISO 14443 -muodoissa

Ohjelmistoratkaisut

Laitteisto

Lippujen palautus

Palvelut

Tila-LED
Osoittaa ajankohtaisen
tilan kolmella värillä

Axess PICK UP BOX 600

Yhteenveto
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Axess SMART SCANNER 600
Skannaa kuponki, saat lipun –
helposti ja nopeasti

Viivakoodilippujen tai 		
älykorttien tulostus
Säänkestävä rakenne
Tilaa säästävä
Helppokäyttöisyys takaa
sujuvan itsepalvelun

Laitteisto

Axess PICK UP BOX 600 on varustettu SMART
SCANNER 600 -skannerilla ja Axess SMART
PRINTER 600 - tulostimella. Tilaa säästävän ja kestävän muotoilun ansiosta järjestelmä voidaan integroida helposti paikan päällä ja se sopii kaikkiin
säätiloihin. Kuten muutkin modulaarirakenteiset
Axess-tuotteet, myös Axess PICK UP BOX 600 on
helppokäyttöinen ja sitä voidaan ongelmitta täydentää tulevilla innovaatioilla.

TUOTTEEN
Ominaisuudet

Ohjelmistoratkaisut

Itsepalvelun suosio lisääntyy jatkuvasti - myös
hiihtokeskuksissa. Laskettelupäivä käynnistyy rennoissa merkeissä, kun lipun saa nopeasti ja jonottamatta. Axess PICK UP BOX 600 tulostaa Axess
CONNECT.APP -sovelluksella tai keskuksen omassa verkkokaupassa ennalta ostetut liput sekunneissa. Pitkät jonot lippukassoilla ovat historiaa.

Tiedonhallinta

Lippuautomaatti ennalta maksettujen lippujen noutoon

Palvelut

Liput

Axess SMART PRINTER 600
Tulostaa viivakoodilippuja tai älykortteja
sekunneissa

21

Yhteenveto
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Laitteisto

Tiedonhallinta

Älyportit
Axessilta

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 viime vuosina laajan tuotevalikoiman.

Ohjelmistoratkaisut

Portit ovat auki

Palvelut

We customize solutions – olemme tukenasi, kun valitset
ratkaisua. Kattavat palvelumme takaavat, että voit luottaa
pääsyjärjestelmääsi.

Liput

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 Axessin pääsyjärjestelmät voidaan asentaa esteettömiksi ADA-versio valitsemalla.

AX500 Smart Gate NG

AX500-älyporttimoduulit

Axessin joustava pääsyjärjestelmä

Moduulimme tarjoavat yksilölliset järjestelmät

Luotettava portti, joka on säänkestävä ja toimii kitkattomasti miljoonienkin avaus- ja sulkemiskertojen jälkeen, on hyvän pääsyjärjestelmän edellytys.
Nykyaikaisten porttien pitää myös vaihtaa tietoja
keskenään ja olla integroitavissa älykkääseen järjestelmään.

Vaihteleeko lumitilanne hiihtokeskuksessasi ja
portit hukkuvat lumeen? Pitääkö rinnekoneella olla
iltaisin vapaa kulku myös ala-asemalla? Tällöin riippuva "gantry mounted" AX500 Smart Gate NG on
optimaalinen ratkaisu koska portit voidaan kääntää sivuun muutamassa sekunnissa. Riippuva asennus on myös asiakkaille mahdollisimman mukavaa.

Vankat pylväät
anodisoidusta alumiinista

Axessin AX500 Smart Gate NG on älykäs portti,
joka voidaan mukauttaa joustavasti tarpeisiin. Voit
valita itse asennustavan, antennin, lukulaitteen ja
kokoonpanon. Online-konfiguraattorimme avulla
voit koota järjestelmän yksilöllisesti ja tarkastella
sitä selaimessa kotonasi.

Yksilöllinen avausja sulkemisnopeus
Modulaarinen rakenne
mahdollistaa yksilöllisen
konfiguroinnin
Laajennettavissa
helposti
Hands-free-lipuntarkistus

Kääntöportti- tai moottoriohjattu flap-moduuli valinta on sinun. Jokainen AX500 Smart Gate NG
on yhdistettävissä kaikkiin moduuleihin, ja niitä
voidaan näin myös täydentää tarpeiden mukaan.
Tämä helpottaa myös huoltoa. Uudet moduulit
voidaan vaihtaa jopa itse. AX500 Smart Gate NG
on tulevaisuudessa kestävä järjestelmä.

Kääntöportti-moduulit
Axessin modernin klassikon läpi
päästään kosketuksetta. Kaksivartinen malli estää asiakkaan
takertumisen porttiin.

+

Valinnaisesti:
Normaalia leveämpi malli
(ADA) esteettömään pääsyyn

Ohjelmistoratkaisut

Wide range -antenni
(molemminpuolinen)
Molemminpuolinen antenni
hands-free-lipuntarkistukseen

Laitteisto

TUOTTEEN
Ominaisuudet

23

Yhteenveto

Axess AG / Älyportit

Tiedonhallinta

22

+

+

Flap-moduulit
Nopeat, yksilöllisesti asetettavat avaus- ja
sulkemisajat kuuluvat Axessin flap-moduulien ominaisuuksiin. Älykkäät anturit erottavat ihmisen ja esim. suksisauvat toisistaan.

Palvelut

Flap-moduulit
Sensoriohjattu avaus lisää
käyttömukavuutta

Liput

+

Axess AG / Älyportit
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Yhteenveto
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Älyportin konfiguraattori
1

Asennustapa
Valitse asennustapa:
Seisova asennus
Pohjalevy asennus
Riippuva asennus

Seisova asennus

2

Riippuva asennus

Antenni
Laitteisto

Laadi tuotetietolehtinen yhdellä
napsautuksella

Pohjalevy asennus

Valitse antennityyppi:
Kaksoisantenni
Yksipuolinen antenni
Ilman antennia

Kaksoisantenni

3

Yksipuolinen antenni

Ilman antennia

Lukulaite
Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Ohjelmistoratkaisut

Pääsyjärjestelmien monitaituria käytetään kaikkialla maailmassa. Kokoa omiin tarpeisiisi räätälöity
älyportti itse online-konfiguraattorin avulla.
Voit ladata yksilöllisen tuotetietolehtisen yhdellä
napsautuksella.

Tiedonhallinta

Omiin tarpeisiisi räätälöity ratkaisu

Skanneri
Viivakoodinlukija
Ilman lukulaitetta
Viivakoodinlukija

Ilman lukulaitetta

Kääntöportti

Flap

Flap ADA

Kokoonpano
Valitse seuraavista versioista:
Kääntöportti
Flap
Flap ADA

Palvelut

4

Skanneri

Liput

Skannaa QR-koodi
- valmista!

26
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AX500 Lane Control Monitor

Axess Handheld 600

Jopa kahdeksan kaistan visuaalinen pääsyvalvonta

Mobiili lipuntarkistus, intuitiivinen käyttö

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. 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.

Säänkestävä Axess Handheld 600 on vankka ja
sopii hyvin käteen. Laadukkaalla kosketusnäytöllä
ja päivänvalossa näkyvällä värinäytöllä varustettuna se takaa luotettavan lipuntarkistuksen kaikissa
valaistusoloissa. Intuitiivinen käyttö ei vaadi erityistä koulutusta – älypuhelimeen tottuneelle Axess
Handheld 600:n käsittely on vaivatonta. Automaattiset päivitykset voidaan ladata ja asentaa suoraan
laitteeseen WLAN-yhteyden kautta.
Kevyt Axess Handheld 600 kulkee vaivattomasti
mukana koko päivän. Lisävarusteena saatava pistoolikahva parantaa käyttömukavuutta entisestään.

Valittujen lipputyyppien 		
tarkistus
Pääsy myönnetään automaattis
esti tai manuaalisesti
Valinnaisesti: Kuvien otto
kameralla ja vertaaminen
ensimmäisen käytön kuvaan

Intuitiivinen käyttö ei vaadi
erityistä koulutusta
Vankka, säänkestävä malli
Kosketusnäyttö luettavissa
päivänvalossa
Mobiii lipuntarkistus ja
valvontanäyttö
Automaattiset päivitykset
WLAN-yhteyden kautta
Valinnaisesti: Pistoolikahva ja
mobiili lipputulostin

+

+

Kotelo
Vankka ja säänkestävä malli

Laitteisto

Järjestelmään tallennettujen
kuvien näyttö

TUOTTEEN
Ominaisuudet

Ohjelmistoratkaisut

TUOTTEEN
Ominaisuudet
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Tiedonhallinta
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Visuaalinen tarkistus
Järjestelmään tallennettujen
kuvien näyttö

+

Liput

Käyttö
Intuitiivinen käyttö mahdollistaa tehokkaan tarkistuksen

+

Käyttö
Intuitiivinen käyttö älypuhelimen tavoin

Palvelut

+

Näyttö
Kosketusnäyttö luettavissa päivänvalossa

Axess AG / Car Axess

Car Axess Entry

Car Axess Exit

Nopea, käyttäjäystävällinen pysäköintitilan hallinta

Tehokas ja käyttäjäystävällinen ulosajo

Pysäköintialueen tai pysäköintihallin sisääntulo
vaatii nopeaa toimintaa. Car Axess Gate tulostaa
lipun nopeasti ja avautuu 1,3 sekunnissa. Yksi rulla
riittää 2 500 viivakoodilipun tulostukseen - rullaa
ei näin tarvitse vaihtaa usein. AX500 Gate Controller SR -laitteella varustettuna kausipysäköinnit
voidaan käsitellä vaivattomasti älykorttien avulla.
Rekisterikilven tunnistus mahdollistaa sisäänajon
myös ilman lipun tulostusta. Puomin automaattinen jarrutuksen optimointi lisää turvallisuutta.

Car Axess Exit käsittelee lipun nopeasti ulosajossa.
Integroitu AX500 Ticket Scanner Module mahdollistaa viivakoodilippujen ja kausipysäköijien
RFID-sirukorttien luvun ja tarkistuksen. Värinäyttö
ja sisäpuhelinjärjestelmällä varustettu soittopainike
maksimoivat käyttömukavuuden. Kolmivärinen
tila-LED helpottaa käsittelyä. Valinnainen rekisterikilven tunnistus mahdollistaa ulosajon myös ilman
lippua. Veloitus suoritetaan tällöin luottokortilla.

Tulostaa 2 500 lippua/rulla
RFID-älykorttien luku ja tarkistus
kausipysäköijille

Soittopainike ja
sisäpuhelinjärjestelmä

Avautumisaika 1,3 sekuntia

Viivakoodilippujen ja 		
RFID-sirukorttien luku

Puomin jarrutuksen optimointi

Offline- ja online-tila

Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

Valinnaisesti: Rekisterikilven
tunnistus ja luottokorttitoiminto

AX500 Ticket Dispenser
Kaikentyyppisten viivakoodilippujen
nopea tulostus. Rulla riittää 2 500
lippuun.

Laitteisto

Valinnaisesti:
Rekisterikilven tunnistus ja
erillinen lippuskanneri

Ohjelmistoratkaisut

AX500 Ticket Scanner Module
Lukee viivakoodilippuja ja
RFID-älykortteja

+
+

Jarrutuksen optimointi
Puomin jarrutuksen optimointi lisää turvallisuutta

+

Liput

+

Tiedonhallinta

TUOTTEEN
Ominaisuudet

Car Axess Gate
Saatavana myös taitetulla
puomilla, jossa neli- tai
kahdeksankulmainen
profiili

Palvelut

TUOTTEEN
Ominaisuudet
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Ohjelmistoratkaisut
Liput

Axessin innovatiiviset ohjelmistoratkaisut tekevät
pääsyjärjestelmistäsi vieläkin älykkäämpiä. Standardoiduista rajapinnoista CRM-ratkaisuihin, kuten
asiakkaiden rekisteröinti- ja kanta-asiakasohjelmat
– Axessin älykkäät ohjelmistot ovat varma valinta.

Palvelut

Sisäiset arvot ratkaisevat

Laitteisto

Tiedonhallinta

Älykkäät
ohjelmistoratkaisut
Axessilta
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Verkkomyynti
Axessin verkkokaupparatkaisut
älykkääseen internet-myyntiin

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.

Asiakas voi ostaa lipun verkossa
Vähemmän henkilöstökustannuksia kassoilla

Tiedonhallinta
WTP-numerolla varustetun lipun
lataus verkkokaupassa.

Lipun kanssa suoraan
hissiin.

Asiakkaan ei tarvitse jonottaa
kassalla
Vakioasiakkaat voivat ladata lipun
itse uudelleen

Laitteisto

Asiakas saa omasta verkkokaupastasi lipun ostettuaan arvosetelin. Se voidaan vaihtaa kassalla,
AX 500 TVM -laitteella (Ticket Vending Machine)
tai Axess PICK UP BOX -automaatilla nopeasti ja
helposti voimassa olevaan hissilippuun. Vakioasiakkaat, joilla on Axessin älykortti ja WTP-numero,
voivat ladata lippuja verkkokaupassa aina halutessaan.

VERKKOKAUPPA
B2C

Lippu ilman WTP-numeroa

VERKKOKAUPPA
B2B
Lippujen valmistus ja tulostus
hotellissa, hiihtoseurassa jne.
Liput maksetaan hotellissa
Koontilaskut mahdollisia

Arvosetelin/koodin
osto verkkokaupassa.

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

Lipun kanssa suoraan
hissiin.

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-lippujärjestelmällä – sekä B2C-alueella että B2B-alueella.

WTP-numerolla varustettu lippu

Print @ Home Tickets

Lippujen tulostus ennalta kotona tai
tallennus älypuhelimeen.

Lipun skannaus portilla - pääsy hiihtoalueelle.

Palvelut

+

Liput

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

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 External POS
& AX-Coding

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 henkilötietojen 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.

Tiedonhallinta

Kolmannen osapuolen järjestelmien vaivaton integrointi

Laitteisto

We customize solutions

Ohjelmistoratkaisut

Rajapinnat

Yhteenveto
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Liput

Axess AG / Ohjelmisto

Palvelut
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Axess CONNECT

Yhteenveto

Axess AG / Ohjelmisto

Axess CONNECT
Ominaisuudet
Axess CONNECT.APP
Sinun yhteys asiakkaisiin. Liput, ajankohtaiset tiedot, tarjoukset ja ominaisuudet suoraan asiakkaan älypuhelimeen.

Laitteisto

lus on tukipylväs, joka yhdistää sinut asiakkaisiin
suoraan ja kestävällä tavalla. Asiakkaasi saavat
Axess CONNECT.APP -sovelluksen kautta kaikki
hiihtokeskuksen tiedot – kuten sää, liput, ravintolat,
tapahtumat, tarjoukset jne. - suoraan älypuhelimeen. Sovelluksen käyttäjä voi myös vastata suoraan tarjouksiin, ostaa lippuja ja jakaa kokemuksensa sosiaalisessa mediassa.
Hiihtokeskuksellesi avautuu uusia tehokkaan markkinoinnin mahdollisuuksia. Yhdistämällä asiakasprofiileja tarjouksiin voit tarjota asiakkaillesi yksilöllisiä, asiakkaan mieltymyksiä vastaavia ohjelmia.
Axess CONNECT tuo nämä ominaisuudet käyttöösi. Tämä on asiakassuhteiden hoitoa, joka tuo todelSaat yksilöllisesti konfiguroitavan, täydellisen pake- lista lisäarvoa asiakkaallesi. Axess CONNECT.APP
tin samalta toimittajalta - ei pelkästään rajapintoja -sovelluksen käyttöliittymä voidaan mukauttaa täyulkoisiin ratkaisuihin. Axess CONNECT.APP -sovelsin yrityksesi ilmeeseen.

Ohjelmistoratkaisut

Axess CONNECT on tekniikan viimeistä tasoa
vastaava hiihtokeskuksen markkinointityökalu
älykkään tiedonsiirron aikakaudelle. Nykyaikaisen
ihmisen tietokeskuksena toimii älypuhelin, ja päivittäisessä elämässä tuskin on aluetta, joka ei suoraan tai epäsuorasti olisi yhteydessä digitaalisiin
tekniikoihin. Hiihtokeskus ei ole poikkeus. Päinvastoin, monissa hiihtokeskuksissa digitaaliset työkalut ovat nykyään välttämättömiä. Lippujen tilaus,
tiedonsaanti, pelillistäminen tai sosiaalinen media
- näistä asiakkaat eivät enää haluaisi luopua.

Tiedonhallinta

Yhdistää asiakkaan ja hiihtokeskuksen intressit

Palvelut

Axess CONNECT.ANALYTICS
Kaikkien aktiviteettien analysointi helposti hiiren napsautuksella.

Liput

Axess CONNECT.CRM
Yksilölliset tarjoukset, suositukset ja paketit asiakkaan mieltymysten mukaan.

Axess AG / Ohjelmisto
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Axess CONNECT.APP
Liittymä asiakkaisiin

va lippu POS-järjestelmään, PICK UP
BOX -automaattiin ja Ticket Vending
Machine -laitteeseen
Lipun uudelleenlataus
WTP-numerolla varustettuja lippuja
voidaan ladata aina halutessa
Tilaus- ja maksutiedot
Katsaus kaikkiin lukuihin ja tapahtumiin

Rinteet
Yksilölliset rinnesuositukset asiakkaan älypuhelimeen
Hissit
Hissien ajankohtainen tila ja aukioloajat
Geo-tiedot
Sijaintipaikan ja ympäröivän tarjonnan näyttö hiihtokeskuksen
kartalla

Tapahtumat &
sosiaalinen media

Tiedonhallinta
Tapahtumat &
sosiaalinen
media
Hiihtokeskuksen
& rinteiden
info-palvelu
Mobiili In-App
Lippukauppa

Laitteisto

QR-koodi, arvosetelilippu, noudetta-

Ohjelmistoratkaisut

Mobiililiput

Sää
Ajankohtainen sääennuste ja lumitilanne

Rinteiden ulkopuolinen
tarjonta
Ravintolat, baarit, tapahtumat ja
muu tarjonta hiihtokeskuksessa
Yksilölliset tarjoukset
Tarjousten kohdennettu haku erilaisten suodattimien avulla
Lisäominaisuudet
Paikalliset uutiset, seuranta, tilamoduuli, nopeustesti ja laskettelustatistiikat, käyttäjien luomat
sisällöt Instagramissa, Twitterissä
ja Facebookissa.

Liput

Mobiili In-App
Lippukauppa

Hiihtokeskus
Info-palvelu

Palvelut

Axess CONNECT.APP tuo hiihtokeskuksen ja asiakkaan vieläkin lähemmäs toisiaan. Laskettelija saa
kaikki hiihtokeskukseen liittyvät tiedot ja tarjoukset
suoraan älypuhelimeen. Mobiililiput, yksilölliset
erikoisominaisuudet ja sosiaalisen median integrointi viimeistelevät Axessin CRM-työkalun. Axess
CONNECT.APP voidaan mukauttaa täysin yrityksesi ilmeeseen ja tukee näin myös hiihtokeskuksesi
näkyvyyttä ulospäin.

Yhteenveto
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Axess RESORT
Axess RESORT
Ominaisuudet
All-in-one-hallinta
Ulkoisten tarjoajien integrointi
laskutusjärjestelmään
Säästää resursseja
Täydellinen palvelu asiakkaille
Hiihtovarusteiden vuokraus
Useat hiihtokoulut
integroitu järjestelmään
Oman säilytyskaapin varaus

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

Asiakkaat voivat varata verkossa
oman säilytyskaapin tai kokonaisia säilytyskaappiryhmiä. Hissilippu toimii avaimena. Myös hotellit voivat tehdä varauksen
asiakkaan puolesta.

Asiakkaat voivat suunnitella lomansa etukäteen ja varata samalla myös hiihtovarusteet.
Varusteet noudetaan paikan
päällä hissilippua esittämällä.

Jos carving-tekniikka kaipaa
hiomista, voidaan varata samalla
myös hiihdonopettaja.
Asiakkaalle mukava ratkaisu,
joka myös vähentää omaa
työmäärääsi.

Liput

Ohjelmistoratkaisut

Hissilippu toimii säilytyskaapin
avaimena

Laitteisto

Online-lipunvaraus

Palvelut

Vaivaton hiihtopäivän aloitus on asiakastyytyväisyyden edellytys. Hotellista, autosta tai bussista suoraan rinteeseen ja kaiken tarvittavan löytäminen
kohteessa - tämä on jokaisen asiakkaan VIP-kohtelua. Asiakkaat, jotka mielellään organisoivat hiihtopäivän etukäteen, voivat tehdä sen nyt helposti
Axess RESORT -sovelluksen avulla. Online-lipputilauksen lisäksi Axess RESORT.RENTAL -sovellusta
voidaan käyttää koko hiihtovarustuksen vuokraamiseen. Asiakkaat, jotka kaipaavat opastusta lasketteluun, voivat varata auktorisoidun hiihdonopettajan Axess RESORT.SKISCHOOL -sovelluksessa.
Ja jotta kaikki säilyy varmasti tallessa, Axess RESORT.LOCKER antaa käyttöön oman säilytyskaapin.
Käytännöllistä: hissilippu toimii avaimena. Erittäin
mukavaa asiakkaalle, ja säästää myös hiihtokeskuksen resursseja. Axess RESORT on ohjelmistoratkaisuna erittäin helposti integroitavissa muutenkin
kuin Axess-ympäristöön.

Tiedonhallinta

Tehokkuutta sinulle, mukavuutta asiakkaalle

45
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Ohjelmistoratkaisut

Jokainen kortti käy ennen tehtaalta lähtöä läpi tiukan laadunvalvonnan (ISO-standardi) ja
sähköiset testit. Axess-lippuihin
integroituja siruja voidaan käyttää myös muissa järjestelmissä.
Eikä tässä vielä kaikki: Ne toimivat myös kaikissa kilpailijasi
järjestelmissä, ja asiakaskohtainen segmentointi mahdollistaa
käytön myös vierasjärjestelmissä.
Jotta kortit sopivat yrityksesi
ilmeeseen, painamme ne toiveiden mukaan joko nelivärioffsettai digitaalipainatuksena. Tämä
palvelu on saatavana älykorteissa
jo asiakaskohtaisesta 50 kappaleen pientilauksesta lähtien.

Liput

Kaikki Axessin kortit tarjoavat asiakkaillesi mutkattoman pääsyn.
Lukuisia vaihtoehtoja lippujen
yksilölliseen kokoonpanoon
– materiaalin valinnasta toivottuun käyttöikään ja muistikapasiteettiin saakka. Viivakoodi- ja
RFID-lipuilla on yksi yhteinen
ominaisuus:
Ne täyttävät korkeimmat Made
in Austria -laatustandardit.
Korkealuokkaiset materiaalit ja
korttien vankka rakenne mahdollistavat yhä toistuvan käytön
- ilman ongelmia.
Jopa äärimmäisissä, -30 asteen
tai +50 asteen lämpötiloissa. Tiimimme varmistaa, että jokainen
yksittäinen kortti toimii.

Palvelut

Axessin liput ja älykortit pitävät
hiihtokeskuksesi menossa
mukana - kuten asiakkaasikin.

Laitteisto

Tiedonhallinta

Älyliput
Axessilta

Smart Card Redlight

Smart Card One Way

Laadukas pahvinen viivakoodilippu

Kerran ladattava sirukortti

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 edullinen ratkaisu hiihtokeskuksille.

One Way -älykortti on elektroninen kertalippu.
Integroidun sirun avulla kaikki käyttöoikeustiedot voidaan tallentaa suoraan kortille. Valinnan
mukaan One Way -älykortti on saatavana kerrostettuna erikoispahvi- tai muoviversiona. Suoralämpötulostus mahdollistaa erilaisten lippu- ja voimassaolotietojen tallentamisen älykorttiin. Lisäksi One
Way -älykortti toimii kosketuksetta. Asiakkaat suosivat sirukorttia etenkin päivä- ja viikkolippuna.

4C-offsetpaino ja suojalakkaus
Ei sisällä PVC:tä ja bisfenoli A:ta
Optiset toiminnot

TUOTE
Ominaisuudet
Elektronisesti koodattavissa
Suoralämpötulostus
kertapainatukseen
Kosketuksettomat toiminnot

Punavalo-suoralämpöpinnoite

RFID-siru (pitkä kantama)

Korkealuokkaista pahvia,
paksuus 0,3 mm

Laadukas 0,5 mm:n pahvitai muovikortti

Valinnaisesti: Rei'itys nauharipus
tusta varten

4C-offsetpaino
Valinnaisesti: RFID-siru
(lyhyt kantama)

Etupuoli

Liput

Ohjelmistoratkaisut

Etupuoli

Laitteisto

TUOTE
Ominaisuudet
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Taustapuoli

Palvelut

Taustapuoli

Smart Card Lite

Smart Card TRW Stripe/Full

Uudelleenladattava kausikortti

Monipuolinen kortti pitkäaikaiseen käyttöön

Kosketuksetta toimiva Smart Card Lite tekee pääsystä erityisen mukavan asiakkaalle. Se voidaan
ladata useita kertoja ja varustaa erilaisilla lippu- ja
voimassaolotiedoilla. Lisäksi lippuun voidaan painaa muita tietoja, kuten esim. QR-koodi. Muovinen
sirukortti toimii ilman paristoja ja on monikäyttöinen. Kausikortit, jäsenkortit tai kortit internet-varauksille - Axessin Smart Card Lite on optimaalinen
ratkaisu.

TRW Stripe/Full -älykortit ovat erittäin korkealaatuisia lippuja. Integroitu siru tekee niistä optimaalisia
kosketuksettomaan tiedonsiirtoon. Sirukortti tallentaa kortin omistajan henkilökohtaisten tietojen
lisäksi jopa viisi käyttöoikeutta.
TRW Stripe -älykortissa tiedot painetaan visuaalisesti luettavassa muodossa ThermoReWrite-nauhoille. Lippu voidaan merkitä optisesti ja elektronisesti useita kertoja. Sitä voidaan näin käyttää
monta vuotta. Materiaalin hyvä murtolujuus sekä
kylmän- ja kuumankestävyys ( -30 - +50 astetta)
varmistavat pitkän eliniän.
SMART CARD TRW Full tarjoaa samat ominaisuudet kuin SMART CARD TRW Stripe, mutta suuremmalla painatuspinnalla.

Elektronisesti koodattavissa
Suoralämpötulostus
kertapainatukseen
Kosketuksettomat toiminnot
RFID-siru (pitkä kantama)
Saatavana laadukkaana
0,7 mm:n muovikorttina
4C-offsetpaino
Valinnaisesti: RFID-siru
(lyhyt kantama)

TUOTE
Ominaisuudet
Koodattavissa elektronisesti
useita kertoja
ThermoReWrite-nauhoille
voidaan tulostaa useita kertoja
"Full"-versiossa
suurempi tulostuspinta
Lähiluku toiminnot
RFID-siru (pitkä kantama)
Jopa 5 käyttöoikeutta
lippu- ja henkilötiedoille
Hyvä murtolujuus,
käyttölämpötila -30°C - +50°C

Etupuoli

Laitteisto

TUOTE
Ominaisuudet
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Yhteenveto

Axess AG / Liput & älykortit

Tiedonhallinta
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Valinnaisesti: RFID-siru
(lyhyt kantama)

Ohjelmistoratkaisut

4C-offsetpaino

+

Liput

Smart Card TRW Stripe
Uudelleenkirjoitettavat ThermoReWrite-nauhat etupuolella

+
Smart Card TRW Full
Suurempi tulostuspinta

Palvelut

Taustapuoli
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Ohjelmistoratkaisut

Pyrimme toimittamaan parhaan
teknisen ja taloudellisen ratkaisun asiakkaan vaatimuksiin ja
tarpeisiin. Laajennamme valikoimaamme jatkuvasti, kehitämme
tekniikoita edelleen ja edistämme innovaatioita. Tarjoamalla lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia
tasoitamme asiakkaidemme ja
kumppaneidemme tietä tulevaisuuteen.

Liput

Yrityksemme arvot perustuvat
elävälle yhteistyölle asiakkaidemme ja kumppaneidemme
kanssa sekä järjestelmiemme ja
tuotteidemme yksilöllisyyteen.
Ne ovat maailmanlaajuisen menestyksemme tukipylväät. Ajatteluamme ja toimintaamme leimaa
tavoite tarjota asiakkaillemme
erityisiä ja räätälöityjä ratkaisuja.

Palvelut

Kuinka voimme olla avuksi?
Asiantuntevan projektinhallintatiimimme lisäksi
puhelintuki sekä vaihtoja
korjauspalvelu ovat aina
tukenasi.

Laitteisto

Tiedonhallinta

Älykkäät
palvelut
Axessilta

53

Yhteenveto

Axess AG / Palvelut

Axess-palvelut

Projektinhallinta
Tukea tiedonsiirto- ja verkkosuunnitteluun. Toimipaikan valmistelujen tarkastus, dokumentaatio ja asiakaskohtaisten
suunnitelmien eritelmät.

Koulutus
Ammattimaisissa koulutuksissamme sinut
opastetaan käyttämään tuotteita. Paikan
päällä tapahtuvassa kassakoulutuksessa
henkilöstö oppii Axess-järjestelmien
käytön suoraan työpisteessä. Erityisissä ylläpito- ja integraatiokoulutuksissa
opit integroimaan Axess-ohjelmat ja
SOAP-palvelut.

Käyttöönotto ja
lopputarkastus
Asennetut laitteet otetaan käyttöön. Lisäksi jokaisessa yksittäisessä työpisteessä
suoritetaan toimintotestit ja lopputarkastukset.

Data Center Service
Axessin DATACENTER.SERVICES suorittaa vaadittavat konfiguroinnit tietokoneelle sekä huolehtii tietojen varmuuskopioinnista. Axessin DATACENTER tarjoaa
parhaimman tietokonetehokkuuden,
korkeimman tietoturvan, erinomaisen internetyhteyden, keskeytymättömän virtalähteen sekä tietojen varmuuskopioinnin
verkon yli ulkoiseen tallennustilaan.

Laitteisto

Axessin projektipäällikkö käy yksityiskohdat läpi asiakkaan kanssa paikan päällä.
Tämä on kertaluonteinen Axess-palvelu.

We customize solutions.
Kuten kaikki tuotteemme, myös Axess-palvelut
voidaan mukauttaa tarpeisiisi. Valinta on sinun high-priority-tukeen saakka.

Ohjelmistoratkaisut

Käynti toimipaikalla

kysymysten ripeä käsittely ja myös neuvonta.
ITSM-työkalu tarjoaa käyttöösi nopean 24/7-itsepalvelun verkossa. Kaikki tiedustelut dokumentoidaan, jonka jälkeen tukihenkilöstö käsittelee ne.

Tuki
Palomuurin ylläpito
Virusskannerin ylläpito

Liput

Valitsemalla Axessin saat räätälöidyt järjestelmät
samalta toimittajalta. Asiakkaana olet kumppanimme ja voit näin hyödyntää myös kattavaa palveluja tukivalikoimaamme.
Käynti toimipaikalla, optimaalinen projektinhallinta
sekä henkilöstön koulutus ja perehdytys paikan
päällä takaavat Axess-järjestelmäsi moitteettoman
toiminnan. Toimitukseen automaattisesti sisältyvään perushuoltosopimukseen kuuluu kaikkien

Tiedonhallinta

Turvallista, räätälöityä ja asiantuntevaa

Käyttöjärjestelmän päivitykset
Laitteistokomponenttien vaihto

Asennuksen suorittaa yleensä asiakas.
Tällä tarkoitetaan laitteiden asentamista
paikan päällä.

Ohjelmistotoimittajien, kuten
Oraclen auditoinnit

Palvelut

Asennus

Erilaisten ohjelmistolisenssien
ylläpito
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We customize
solutions.
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