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Hello!
We are
Axess.

Ni letar efter ett centralt och flexibelt koncept för
entréhantering? Då har ni kommit rätt hos Axess. Våra
lösningar för biljetthantering, kassa- och e
 ntrésystem
tack vare sitt modulbyggsätt skräddarsydda e
 fter
era behov och kan när som helst kompletteras.
Vi u
 tvecklar och främjar innovativa produkter −
härigenom växer vårt utbud ständigt. Från innovativa
mjukvaruprodukter för samling, enkel förvaltning och
hantering av CRM-data till moderna entrésystem −

Axess

Axess AG
Vi presenterar oss.
 xess är er Full Service-partner vad gäller tillträde och
A
komplettlösningar inom sport- och fritidsbranschen.
Hos Axess kommer allt från en leverantör och tillverkas
i den egna fabriken i Innsbruck. Biljetterna och
entrélösningarna är därmed "made in Austria".
Vi är er partner i saken intelligent mjukvara. Med våra
lösningar förbättrar ni era arbetsflödesprocesser
och ökar kundtillfredsställelsen.

Axess AG
Huvudkontor Salzburg / Österrike
Produktionsanläggning Innsbruck
Axess West

HK
Kontor
Partner

Sverige
Finland
Ryssland

Tjeckien
Danmark
Sydkorea

Nordamerika

Frankrike
Japan

Spanien
Mexiko

Kina

Italien
Kroatien
Rumänien
Bulgarien
Slovenien

Kazakstan
Turkiet

Chile
Nya Zeeland
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Axess

Worldwide
on snow.
Skandinavien
Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Himos
Hafjell/Kvitfjell
Geilo

Tyskland

Ryssland

Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

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

Tjeckien
Spindlermühle

Japan

Österrike

Frankrike

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

Slovenien

Kranjska Gora
Vogel

Pamporovo
Chepelare
Panichishte

Chile
Valle Nevado
La Parva
Cerro Castor

Bulgarien

Italien

Rumänien

Dolomiti Superski
Sinaia
Sestriere
Vulcan Straja
Valmalenco
Voineasa
Madesimo
Paganella

Kina
Vanke Lake Songhua
Genting Resort Secret Garden
Thaiwoo
Cuiyunshan Galaxy

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

Argentina
Ushuaia

Schweiz
St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen

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

Sida

Datamanagement
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Innehåll
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Axess DATACENTER
Smart datamanagement – säkert och effektivt
Axess DATACENTER

Funktioner
Axess DATACENTER är kärnpunkten
i vårt system. Alla kassa- och entrélösningar är anslutna online till Axess
DATACENTER. Detta center förvaltar
och kommunicerar med alla touchpoints - som är ditt systems terminaler.
Genom att data finns tillgängliga
centralt, kan alla avräkningar och rapporter skapas genom endast ett klick.
Axess DATACENTER är även basen för
Axess webbshop och CRM-lösningar.

›› kalkylerbara kostnader
›› högsta säkerhetsstandard
i datacentrum
›› hög tillgänglighet
›› aktuell maskinvara
›› bekymmersfritt!

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

Med DATACENTER SERVICE (DCS) får
ni en bekymmersfri tillvaro. I vår egenskap av Application Service Provider
övertar vi den fullständiga driften
inklusive hela administrationen och
datasäkerheten. Axess datacentrum
kör högsta säkerhetsstandard och
ständigt aktuell premiummaskinvara.
Du kan alltså utan bekymmer ta itu
med den dagliga verksamheten.

Det går alltså att som tillval gå till
DATACENTER APPLIANCE och skaffa
en on-premise lösning. I sådant fall
installeras DATACENTER lokalt hos dig
som en clusterlösning. Du får fördelen
med att ha alla data in situ och har
samtidigt tillgång till vår service.
Ett så att säga "helt bekymmersfritt"
paket. Allt enligt krav och servicegrad
kan vi erbjuda dig tre olika paket.

Databearbetning

8

10

Axess AG / Datamanagement

Axess CLICS
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Försäljningsställe

Entré

Gränssnitt

Rapporter

CLICS är det centrala gränssnittet
och bas för alla konfigureringar.
Med CLICS kan ditt k
 assasystem
anpassas individuellt till alla
dina krav. Både om det handlar
om användarbehörighet eller
förvaltning av olika prissättnings
strukturer, med CLICS kan du tack
vare den intuitiva betjäningen själv
utföra denna och många andra
inställningar

Varje användare kan anpassa
denna CLICS instrumentpanel
individuellt till sina egna krav. Alla
funktioner och data som behövs
visas genast efter r egistreringen.
Ett omfattandet urval av w
 idgets
står här till förfogande.

Funktioner
›› intuitiv betjäning
›› individuell konfigurering

Instrumentpanel

›› webbläsarbaserad programvara
›› högsta transparens vid
servicetjänster
›› säkerhet genom kryptering

Kassakonfiguering
Produkt- och prissättningsadministration
Kassakonfigurering
Betalningssätt och tangentbordstilldelning
Kvitto- och kortmaskin

Rapporter
Exporter i olika format
Grafiska utvärderingar
Kassa-, tillträde- och
områdesrapporter
Flexibelt rapportfilter
Interaktiva rapporter

Kassörernas administration
och deras behörighet
Kassatransaktionsjournal

Tillträdeskonfigurering

Instrumentpanelen ger överblick

Tillträdeskonfigurering

Teknisk övervakning

Optisk och akustisk signalering

Fritt lagringsutrymme

Tillverkning och underhåll av		
Blacklist (spärrning av kort osv.)

On-/Offline-status - Axessmaskinvara (bommar, POS)

Tillträdesjournal

Översikt av fel- och 	
informationsrapporter i realtid

Genom CLICS
blir gränssnitt installerade
får gränssnitt underhåll
uppdateras gränssnitt
kan tillträdesrättigheter
konfigureras
kan tillgänglighet och onlinestatus kontrolleras

Widgets
Individuellt urval och
anordning möjlig
Ingår i baspaketet
Kan konfigureras var för sig

Databearbetning

Individuellt konfigurerbar datamanagement

Hårdvara från Axess:
tillförlitlig, säker, effektiv.
Individuella: alla produkter från
Axess går fritt att kombinera
med varandra. De enkla biljett-,
kassa- och entrélösningarna kan
skräddarsys till era individuella krav
tack vare deras modulära byggsätt.
Framtida teknologier går enkelt
att komplettera när som helst.
Hos Axess kommer allt från en
leverantör. Från e
 ntrébiljetterna ur
egen produktion, de individuella

kassa- och entrésystemen till
passande mjukvara för att samla
och förvalta konfigurations- och
CRM-data.
Globalt sker mer än 2 miljarder
transaktioner över Axess-system.
Över 200 miljoner RFID-kort
används globalt.

Hårdvara

Smarta
hårdvarusystem
från Axess
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AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Kassasystem med kapacitet.

Utför maximala prestationer: skrivaren för POS.

pekskärmen möjliggör dessutom
en enkel och snabb manövrering
av systemet. Vid den lättläsliga
kunddisplayen får era gäster
omedelbart en överblick över
de beräknade taxorna. Med
den av kameran tagna bilden
anpassas varje säsongsbiljett
personligt och förhindrar att den
lämnas vidare till tredje part.

Pekskärm
enkel manövrering.

Funktioner
›› konfigurerbart
användargränssnitt
›› enkel biljettutlämning även
vid komplex tarifstruktur
›› online- och offline-drift
›› funktionsanpassning och
flexibel tangentbeläggning

Kunddisplay
kan även användas
som reklamyta.

En biljett på några korta ögonblick
− med Axess SMART PRINTER 600
ligger ni i framkanten. Med endast
ett enda arbetssteg trycker, raderar,
kodar och läser skrivaren biljetter
i vanliga ISO-standarder. Lämna
ut allt med en apparat: oavsett om
streckkodsbiljetter eller RFID-kort,
med Axess SMART PRINTER 600
besitter ni en kompakt all-in-onelösning. Bytet till nya korttyper är
därav okomplicerade och snabbt
genomförbara för användaren.

Detaljer som den integrerade 
uppsamlingslådan för biljetter
och status-LED stöder ett
effektivt arbete.

Funktioner
›› läs och skriv Smart Cards och
streckkodsbiljetter
›› grafik- och termodirekttryck
›› bearbetning av
kartongoch plastkort
›› biljettstandarder:
ISO 15693 och ISO 14443
›› LAN-gränssnitt
›› integrerad uppsamlingslåda
för biljetter

Kortmatning
automatiskt över kortmagasin eller manuellt
över biljett-in-/utmatningsöppning.
LAN-gränssnitt
Kommunikationsgränssnitt

Kamera
högupplösta foton
av gästerna för
personliga säsongskort.

Termotryckknapp
motoriskt sänkbar
termotryckknapp med
en tryckupplösning
på upp till 300 dpi.

Biljettuppsamlingslåda
praktiskt integrerad i apparaten.

Axess SMART PRINTER 600
en eller flera skrivare för att läsa
och skriva Smart Cards.

Kvittoskrivare
även användbar som biljettskrivare
för streckkodsbiljetter.

Axess SMART PRINTER 600 WTP
manuell biljettmatning via
in-/utmatningsöppning eller
utmatning i biljettmagasinet.

Hårdvara

Ett effektivt, stabilt kassasystem
är viktig vid ett högt besökarantal.
Vår Axess SMART POS underlättar
en effektiv hantering tack vare
snabb kortutlämning och en säker
betalningshantering. Kvittoskrivaren
tjänar inte bara för att skriva ut
rapporter och kvitton utan kan
även användas som streckkodsbiljett-skrivare. Den högupplösta

15
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Axess SMART PAD 600

Axess PICK UP BOX 600

Effektiv biljettkodning.

Från online-beställning till RFID-biljett på några sekunder.

Den platssparande multitalangen
har en integrerad antenn med vilken kortet redan initialiseras under
uppläggningsproceduren och
så skapar ett effektivt arbetssätt.
Status-LED informerar i trafikljusläge över läs- och skrivprocessen.

Funktioner
›› skriva på och läsa
av RFID-biljetter
›› antenn, USB, LAN och
KEYBOARD WEDGE
›› förberett för Near Field
Communication (NFC)
›› ISO 15693
›› SO 14443

Snabbt och utan lång kö till en
RFID-biljett. Köp stressfritt en
biljett på nätet och hämta denna
på plats från PICK UP BOX 600.
Axess PICK UP BOX 600 är utrustad
med Axess SMART SCANNER 600
och Axess SMART PRINTER 600.
Tack vare en platssparande och
robust design är systemet lätt att

integrera på plats. Genom Axess-
produkternas modulära byggsätt
är även Axess PICK UP BOX 600
lätt att underhålla och okomplicerad att efterutrusta med framtida
innovationer. Så har era gäster sin
biljett i handen på kortaste tid.
Detta solida byggsätt möjliggör
en användning i inomhusområdet.

Funktioner
›› Utlämning av streckkodsbiljetter
eller Smart Cards
›› väderbeständig konstruktion
›› platssparande
›› direkt manövrering felfri
self-service
›› individuell layout för
bruksanvisnings-panel

Hårdvara

Axess SMART PAD 600 tjänar till
att skriva och läsa på RFID-chipkort. Det är ett prisvärt alternativ
när inget korttryck krävs. Axess
SMART PAD 600 lämpar sig
perfekt för partnerverksamhet
som t.ex. hotell och andra
försäljningsplatser. Därutöver
används det även inom Axess
RESORT.LOCKER-segmentet,
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Läsa och skriva
in i dataminnet på RFID-kort.

Antenn
med upp till 10 cm räckvidd.

Axess SMART SCANNER 600
Skanna beställningskod eller voucher och få
biljetten − enkelt och snabbt.

Axess SMART PRINTER 600
Tryck av streckkodsbiljetter eller
Smart Cards på sekunder. Även
grupputhämtning är möjligt.

Status-LED
visar den aktuella statusen
i trafikljusläge.
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AX500 TVM NG

Axess TICKET KIOSK 600

Den intelligenta betalnings- och försäljningsautomaten.

Det smarta geniet bland biljettautomater

uppbyggnad är AX500 TVM perfekt utrustad för platser utomhus
och skyddad mot vandalism.
Den är individuellt konfigurerbar
efter respektive krav och kan
också användas som returautomat.
Därmed passar den perfekt
in i serien med "customized
solutions". Den tillverkas separat.

Funktioner
›› kontantlös betalning med debiteller kreditkort
›› sedeligenkänning i alla
insättningsriktningar
›› betalning med mynt
›› betalning med NFC möjlig
›› ämpar sig för utomhusanvändning
›› biljettretur och återbetalning

Multifunktionell och interaktiv:
Axess TICKET KIOSK 600 förenar
smart teknik och användarvänlighet
till en ny klass biljettautomater.
Den möjliggör snabbt och bekvämt biljettköp dygnet runt och
avlastar din kassapersonal under
högsäsongen. Vidare kan du med
Axess TICKET KIOSK 600 erbjuda en ännu bättre kundservice.
Enkel upphämtningstjänst: Axess
TICKET KIOSK möjliggör utlämning av webreservationer.
Skannern läser streckkods- samt

RFID-biljetter på samma sätt
som Print@Home eller QR-koder på smarttelefoner och erbjuder en snabb och praktisk
självbetjäning för gästerna.
27'-färgdisplay med pekfunktion
kombinerar användarkomfort
med informationsmångfald.
Monitorns höjd kan vid mobilitetsbegränsningar anpassas ergonomiskt via knapptryckning.
Axess TICKET KIOSK 600
erbjuder en mångfald av betalningsmöjligheter som kan
anpassas till dina behov.

I CASH-varianten används fyra
självfyllande myntbehållare samt
två självfyllande sedelkassetter.
Valfritt går det även att använda
en sedelåtervinnare. I modeller
med CREDIT har Axess TICKET
KIOSK 600 en landsspecifik kortterminal och är förberedd för
användning med NFC-lösningar.
Kommande versioner kommer
också att erbjuda retur av biljetter
och utbetalning av depositioner.

Hårdvara

En färgbildskärm med enkel menystyrning leder effektivt igenom
taxavalet − 24 timmar om dagen
och på olika språk. Förutom biljettförsäljning kan AX500 TVM även
användas som betalningsautomat
för parkeringssystem och kan
fogas in i ditt POS-system. Er gäst
kan betala med kreditkort, kontant
eller med NFC. Tack vare robust
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Högupplösande 27''-pekskärmsdispla
Användarvänliga menyer och ADA-läge med höjdjusterbar bildskärm samt
servicemeny för underhållsarbeten.

TVM TICKET SCANNER
för att läsa streckkods- och chipkort.
Axess TICKET SCANNER 600
Läser RFID-chipkort i formaten ISO
14443 eller 15693 samt streckkoder
och QR-koder på mobila enheter
Intern biljettskrivare
ThermoReWrite-teknologi.
Valfritt
Utmatning och återbokning
av chipkort (RFID Smart Cards).

Funktioner
›› pekskärm med ADA-läge
›› kontantmodul och
sedelläsare, valfria med
sedelreturfunktion
›› betalning med NFC möjlig
›› lämpar sig för utomhusanvändning
›› biljettretur och återbetalning

20

Hårdvara

Smarta
portar
från Axess
Portarna har öppnats
Låt din alpin- och sommarsports
anläggning bli modern med
senaste och innovativa entrésystem från Axess. Tack vare
moduluppbyggda lösningar från
Axess, anpassas de till individuella
krav på plats och kan mycket
enkelt kompletteras med framtida
innovativa produkter. För att
erbjuda dig maximal flexibilitet
har vi på senare år utvecklat ett
omfattande produktsortiment.

Vare sig de är hängande (gantry),
stående (floor mounted), installerade med pall (mounted with
pallet) eller helt osynliga (invisibly
mounted) levererar Axess flexibla
monteringsmöjligheter. Förutom
varianterna Turnstile och Flap
kan Axess entrésystem utrustas
med versionen ADA för spärrfria
ingångar.
We customize solutions.
Därför står vi till din tjänst med
att finna lösningar för alla dina
behov. Vi har en mycket hög
servicegrad och kan därför
försäkra att du kommer att bli
mycket nöjd med ditt entrésystem.
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AX500 Smart Gate NG

Axess-modulsystemet.

Entrésystemet i flexibla varianter.

Ett system − många möjligheter.

En tillförlitlig grund som fungerar
perfekt i varje väder och efter
miljontals öppnings- och
stängningsprocesser bildar
grunden för våra tillträdessystem.
Moderna läsare måste också
kommunicera med varandra och
vara i ntegrerbara i ett smart system.
Med AX500 Smart Gate NG från
Axess har ni en intelligent grund
som ni flexibelt kan a
 npassa

till era behov. Ni väljer själv
monteringssätt, antenn, läsare
och individuella lägen. Med
vår konfigurator på nätet kan ni
individuellt sammanställa och
betrakta ert system överallt ifrån.
Valfritt finns det även en Axess
GATE CAMERA och en Axess
LANE CONTROL MONITOR
för övervakning och direkt
styrning av enstaka läsare.
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Funktioner
›› "handsfree"-biljettkontroll
›› beröringslös passering
av tillträdet
›› individuell öppnings- och
stängningshastighet
›› obust stativ av eloxerad
aluminium

Floor mounted

Pallet mounted

Controller

Scanner

›› konfigurerbar genom
modulbyggsätt

Modulsystemet.
Monteringssätt
Antenn
Läsare − skanner
Individualisering

Hårdvara

›› valfritt: barriärfrihet tack vare
extrabrett utförande (ADA)

Scanner mit Display
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AX500 Lane Control Monitor

Axess HANDHELD 600

Visuell entrékontroll för upp till åtta ingångsspår

Den mobila kassan med direkt manövrering.

det foto som togs vid det första
tillträdet. Med AX500 Lane
Control Monitor kan upp till åtta
ingångsspår samtidigt kontrolleras. Frigörande av spår kan ske
automatiskt eller manuellt i form
av tillval . Det intuitiva gränssnittet ger en snabb betjäning.

Funktioner
›› uppvisning av i systemet
lagrade bilddata
›› riktad kontroll av utvalda
slag av biljetter
›› automatiskt eller manuellt
frigörande av spår
›› tillval: Bildtagning med
kamera och jämförelse med
kontrollbilden vid första tillträdet

Den väderbeständiga Axess
HANDHELD 600 är robust och
hanterlig, utrustad med en högkvalitativ pekskärm samt dagsljusduglig färgdisplay för komfortabelt arbete. Tack vare den
enkla manövreringen slipper man
en tidskrävande utbildning och
automatiska uppdateringar spelas direkt upp och installeras på

apparaten via WLAN. På grund av
sin låga vikt kan Axess HANDHELD
600 problemlöst användas mobilt
hela dagen. Apparaten fungerar
med WLAN och LTE. HANDHELD
600 kan också används som biljettinspektör eller biljettläsare
och användarkomforten kan förbättras ytterligare genom pistolhandtaget som finns som tillval.

Funktioner
›› enkel manövrering besparar
tidskrävande instruktioner
›› robust, väderbeständigt utförande
›› dagsljusduglig pekskärm
›› automatiska uppdateringar
via WLAN
›› valfritt: mobil biljettskrivare

Hårdvara

AX500 Lane Control Monitor är
till hjälp för dina medarbetare vid
entrékontrollen. Gästens inträde
visas omedelbart i de av systemet
lagrade bilderna på AX500 Lane
Control monitorn och dessa kan
jämföras med den person som
kommer in. På så sätt kontrolleras
biljetten noggrant och effektivt.
Som tillval kan ett foto erbjudas
och detta foto kan jämföras med
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+

+

Visuell kontroll
Uppvisning av i systemet
lagrade bilddata

+

Betjäning
Effektiv kontroll genom den
intuitiva betjäningen

+

Hus
robust och väderbeständigt
utförande för obegränsad
utomhusdrift.

Pekdisplay i färg
dagsljusduglig,
högupplöst färgdisplay.
Mobil skrivare
för enkel och kabellös
kvittoutmatning.
Manövrering
Pekskärm lika
enkeltmanövrerbar
som på en
smarttelefon.

+

+
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Car Axess NG Entry & Exit
Tidssparande, användarvänlig parkeringsplatshantering.
Exit

Vid infart på parkeringsplatsen
eller i parkeringshuset måste det
gå snabbt. Car Axess NG ö
 vertygar
genom en snabb b
 iljettutmatning
och öppningsprocedur på 1,3
sekunder. Frekvent rollutbyte bortfaller då 2 500 s treckkodsbiljetter
kan skrivas ut med en rulle.L ång
tidsparkerande som är utrustade
med Axess C
 ONTROLLER 600
bearbetas snabbt med hjälp av
Smart Cards. Genom a
 vläsning
av registreringsskylten kan
fordon köra in även utan att lösa
biljett. Bommens automatiska
bromsoptimering sörjer dessutom
för mer säkerhet.

Car Axess NG Exit ger en snabb
biljettbearbetning vid utfarten.
Den integrerade Axess SMART
SCANNER 600-modulen möjliggör
läsning och kontroll av streckkods
biljetter och RFID-chipkort av
långtidsparkerare. En f ärgdisplay
och en valfri samtalsknapp med
snabbtelefon garanterar en
optimal användarvänlighet. Som
bekant hos Axess får användaren
ett akustiskt och visuellt stöd.
Den optimala avläsningen av
registreringsskyltar möjliggör även
utfärd utan biljett. Redovisningen
sker i detta fall per kreditkort.

Funktioner
›› trycker 2 500 biljetter per rulle
›› läser och skriver RFID Smart Cards
av långtidsparkerare
›› bromsoptimerad bom
›› utrustad för in- och
utomhusområden
›› valfritt: avläsning av
registreringsskyltar och
kreditkortsfunktion
›› offline- och online-läge
›› samtalsknapp och snabbtelefon

AX500 Ticket Dispenser
snabbt tryck av alla sorters
streckkodsbiljetter. Byte av rulle
först efter 2 500 biljetter.

+

+

Car Axess NG
även tillgänglig med vinklad
bom i fyr- och åttakantsprofil.
Skydd mot skador tack vare
bromsoptimerad bom.

Hårdvara

Entry

Axess AG / Hårdvarusystem
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Orange Guides.
Färgledningssystemet för användarinfo.

Orange Guides

Så kan man sekundsnabbt se var
biljetten måste hållas för att bäst
och snabbast kunna kännas igen.
Vid Axess PICK UP BOX 600 får
gästen genom Orange Guide sin

tryckta biljett på några sekunder.
Orange i antennen visar transponderns position. Vid skannern
visas med Orange Guides p
 latsen
där biljetten måste hållas.

Hårdvara

Orange är inte bara Axess färg
utan även av våra nya Orange
Guides. Färgledningssystemet
markerar tydligt alla platser där
gästen uppmanas till aktivitet.
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Det är de inre värdena som räknas
De innovativa programvaru
lösningarna från Axess gör dina
entrésystem ännu mer intelligenta.
Allt ifrån standardiserade
gränssnitt till CRM-lösningar som

kundregistrerings- och kundbindningsprogram - med den
intelligenta programvaran från
Axess är du på den säkra sidan.

Programvarulösningar

Smarta
programvarulösningar
från Axess
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Web Ticketing Programm
Axess Webshop-lösningar för smart internetförsäljning
Biljett med WTP-nummer
Stamgäster som har ett Axess
Smart Card med ett WTP-nummer
kan själva ladda upp detta via
webshoppen så ofta de vill.
WTP-Sales från Axess hjälper dig
även att utan stort besvär upprätta
externa försäljningsställen. Med
B2B Webshop hjälper du dina
B2B-kunder att erbjuda sina gäster
den allra bästa servicen. Gästen
kan börja dagen i lugn och ro
direkt från hotellet till skidpisten.
Det betyder inte bara en stressfri
dag på skidor utan även gäster
som blir nöjda på längre sikt och
som gärna kommer tillbaka.

Webshop
B2C
›› gästen kan köpa biljett online
›› kräver mindre personal
vid kassorna
›› ingen väntetid för gästen
vid kassorna

Biljett med ett WTP-nummer
laddas upp i webshoppen.

Med biljett direkt
till skidliften.

›› stamgäster kan själva
ladda upp biljetten på nytt

Webshop
B2B

Biljett utan WTP-nummer

›› utskrivning och utlämnande av
biljett i hotell, skidklubb osv.
›› betalning av biljetten redan
i hotellet
›› samlingsräkningar kan utfärdas

Voucher/kod kan
köpas i webshoppen.

Med Voucher/kod till TVM
eller till Axess PICK UP BOX

Med biljett direkt
till skidliften.

Print @ Home Tickets

WTP-nummer
Varje WTP-nummer är unikt och kan
tilldelas ett bestämt kort.

+

Gästen kan skriva ut biljetten i förväg
hemma eller ladda upp den på sin
smartphone.

När biljetten scannas vid porten får gästen
tillgång till hela skidanläggningen.

Programvarulösningar

Långa vänteköer vid kassor
frestar inte bara på skidgästernas
tålamod utan betyder även dolda
kostnader för dig som företagare.
Den moderna skidåkaren köper
därför biljetter stressfritt online.
Därför är Web Ticketing Program
från Axess (WTP-Sales) med sitt
moderna Online-Ticketing-system
till hjälp för din skidanläggning –
både för B2C- och B2B-kunder.
Efter inköp av en biljett i den
personliga webshoppen får dina
gäster en voucher. Denna kan de
vid kassan, på AX 500 TVM eller
på Axess PICK UP BOX snabbt
och behändigt bytas ut mot en
giltig skidbiljett.
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Gränssnitt

We customize solutions

Okomplicerad koppling till externa system

Vi skräddarsyr lösningar som gör livet enklare
och mera flexibelt.

DCI 4 Ticket
Management

Gränssnittet DCI 4 External POS
garanterar att all information som krävs
för generering av biljetten kommer in i
det externa kassasystemet. På samma
gång översänds informationen till respektive liftoperatör. Med AX-Coding
går det att problemfritt skapa
kommunikation mellan ett
externt kassasystem och
den installerade Axess
SMART PRINTER.

Gränssnittet DCI 4 Ticket Management
tillåter externa försäljningskanaler att
generera behörighet för att kunna
skapa streckkoder eller QR-koder.
Denna funktion används uteslutande
för produktion av streckkodsbiljetter.
En klassisk användning är till exempel
skapande av biljetter för enkla färder
upp för berg under sommaren.

Axess erbjuder ett stort antal lösningar för ett entrékontrollsystem till skidanläggningar. Prestanda hos alla Axessprodukterna baserar sig på aktuell teknik. Lösningarna utvecklas självklart vidare varje dag. Det är vi stolta över!

Faktura:
Lösningen för snabb fakturering
Skapa fakturor
Cleara alla följesedlar
Sammanställd debitering
vid månadsslutet
Debitering av följesedlar
Kan integreras fullständigt i CLICS
Tack vare en layout-editor och urval
av mallar erbjuder faktureringsverktyget maximal flexibilitet.

Direct to lift (DTL):
Kundbindningsprogrammet

AX 500

Databank
DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

Via gränssnittet DCI 4 Finance förbokas
alla transaktioner i ett externt finans
system. På så sätt kan följe-sedlar eller
påminnelser genereras på grundval av
uppgifterna från Axess.

Via gränssnittet DCI 4 CRM kan
uppgifter som kommit in i Axess-
systemet exporteras till externa
CRM-program och analyseras där.

Direkt till liften! Med DTL är det lätt att
gång på gång ladda upp skidpasset på
nytt. Efter det att skidpasset använts
sker debitering automatiskt via kreditkortet. Fördelen är:
Efter ankomsten kan man genast åka
skidor utan att varje gång behöva ställa
sig i kö eller köpa biljett på plats.

Group Management:
Service för skidgäster & bonus
för researrangörer
I Group Management Tool registreras
rese-gruppens persondata redan hos
researrangören.
Alla drar fördel av detta. Arrangören av
bättre villkor och kassapersonalen på
plats genom att gästerna blir snabbare
betjänade.

Ski Pool Clearing:
Clearing av skidförbund
Enkel debitering
enligt en i förväg definierad nyckel
Frekvensredovisning: Redovisning
enligt antal färder
Tidsredovisning: Avräkning
enligt uppehhaltsdauer

Bonusklubb

Ski Club

Som tillägg till DTL kundbindningsprogram låter Membership Modul anonyma
daggäster bli individualiserade stam
gäster efter det att deras persondata
registrerats. Kundernas intresse tas
bättre tillvara och målinriktad och snabb
kommunikation blir möjlig t.ex. genom
direkt sändning av e-post och förlusten
av icke målgruppsinriktade marknadsaktiviteter reduceras till ett minimum.

Tre flugor i en smäll: Axess är till stöd för
skidklubbar genom att man främja unga
talanger och föreningsmedlemmarna.
Om skidklubben antar en programvarulösning får den en bättre överblick
över sina medlemmars uppgifter
och prestationer och kan själv
administrera den.

Programvarulösningar

DCI 4 External POS
& AX-Coding
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Axess CONNECT

Axess CONNECT.CRM

Kombinerar gästernas och skidområdets intressen

Skräddarsydd kommunikation.

Med Axess CONNECT har ditt
skidområde ett toppmodernt
marknadsföringsverktyg för
den smarta kommunikationens
tidsålder. Den moderna människans informationscentrum är
smarttelefonen och det finns få
områden i det dagliga livet

som inte är direkt eller indirekt anslutna till digitala
teknologier. Skidområdet är
inget undantag. Tvärtom!
Det går inte längre att tänka bort
digitala verktyg på många skid-resorter. Från biljettbeställning
till försörjning av information

till sociala medier – Axess CONNECT
ger dig dessa funktioner. Du får ett
individuellt konfigurerbart
komplettpaket från en leverantör
och inte bara gränssnitt för externa
lösningar.

Registrering av data sker
centralt i DATACENTRET.
Här förvaltas gästens personuppgifter i ett kundkonto
och kan användas för dina
marknadsföringsåtgärder. Som
operatör lär du med CONNECT.
CRM känna dina kunders behov
bättre och kan därmed erbjuda
den bästa möjliga servicen.

Axess CONNECT.APP
Gränssnittet till dina gäster
Med Axess CONNECT.APP får dina
skidgäster all information om ditt
skidområde. Så kan man hämta information om väder, gastronomiska
höjdpunkter, evenemang, erbjudanden och biljetter på smarttelefonen.
APP användaren kan också reagera direkt på erbjudanden, köpa
biljetter och dela med sig av sin
upplevelse på sociala medier.

+

För dig som skidområde skapas
helt nya möjligheter för effektiv marknadsföring. Genom att
koppla samman kundprofiler
med dina erbjudanden kan du
nu skapa fritidsprogram som är
individuellt anpassade efter kundens personliga preferenser.

Axess CONNECT.CRM möjliggör en systematisk utformning
av kundrelationerna och
hjälper dig att förbättra interaktionen med dina gäster.
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Hämtning av tider, köpbeteende
och specifik personinformation
sker centralt. Efter rapportering
kan du direkt skicka nyheter
till dina gäster via SMS eller
e-post med det integrerade,
användarvänliga nyhetsbrevverktyget.
Vid sidan av marknadsföring
via nyhetsbrev, erbjuder Axess
CONNECT.CRM även kundanslutning via ”gamification”. Här
används ett nivåbaserat framgångssystem som främjar dina
gästers interaktion med dig.

Infotjänst för skidområde
Väder, skidbackar och liftar

›› central uppgiftsregistrering
›› personligt kundkonto
›› dataskyddsefterlevnad
›› filer för specifika frågor
›› Individuella rapporter
›› Intuitiv användaryta
›› push-meddelanden via SMS
›› utskick av nyhetsbrev via e-post
›› anpassa design efter ditt
företag

Funktioner
›› väder
›› mobil biljettbutik i app
›› infotjänst för skidområde

+

›› evenemang

Personligt kundkonto
Inspelning av alla relevanta,
personuppgifter..

›› sociala medier

Mobil biljettbutik i app
Mobila biljetter ( QR-kod,
kupong) och
biljettåterladdning med
WTP-nummer.
Evenemang och sociala medier
Restauranger, barer och
evenemang

Funktioner

+
+

Nyhetsutskick
via e-post eller SMS.

+

Programvarulösningar
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Axess RESORT SOLUTIONS 4.0
Effektivitet för dig och komfort för gästen

Skåpförvaltning via Axess. Lösning Axess RESORT.LOCKER
möjliggör en enkel integration av
skåpförvaltningen. Bokning, redovisning och förvaltning av skåp
sker centralt och med en blick.
Boka din åtkomst till skåpen
direkt på liftkortet och gör
det samtidigt till en nyckel.

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL-lösningen
möjliggör en snabb och smidig
uthyrningsprocess. Hanteringen
av kunduppgifter, lager och redovisning sker nu i ett system.
Registrering av gästen och
reservering av utrustning
sker i butiken på nätet.
Axess RESORT.LESSONS erbjuder
en enkel integration med skidskolan. Enkel tidshantering visar
tillgängliga tider vid bokning
för att garantera att skidlärarnas
kapacitet används perfekt.
Med Axess RESORT.CHARGE ger
du dina gäster möjligheten att enkelt och säkert betala kontantlöst
i skidområdet. Det laddade pengavärdet kan användas vid konsumtion och köp i anläggningen. Kortet kan laddas på igen vid en Axess
SMART POS eller även på nätet

RESORT.RENTAL

Funktioner
›› all-in-one-förvaltning
›› integration av externa
leverantörer i
redovisningssystemet
›› resurssparande
›› perfekt service för dina skidgäster
›› biljettbokning på nätet
›› uthyrning av skidutrustning
›› individuella skidskolor
integrerade i systemet
reservera personligt skåp
›› liftkortet tjänar som nyckel
till skåp
›› liftkortet kan användas som
betalningsmedel i skidområdet

RESORT.LESSONS

Programvarulösningar

Axess RESORT.SOLUTIONS
erbjuder smarta lösningar för
effektiv biljett- och entréhantering samt anslutning av externa
tjänster. All-in-one-förvaltningen
reducerar det administrativa arbetet och stöder framgångsrik
managementet. Fullservicepaketet som består av bokning av
biljetter, parkering, skidhyra,
skåp och skidlärare ger gästen
en bekväm lösning för att kunna
njuta av en perfekt skiddag.

RESORT.CHARGE

DATACENTER
CRM &
Web Ticketing
Monitoring &
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Axess RESORT.LOCKER

Axess RESORT.RENTAL

Biljetten är skåpnyckeln

Flexibel bokning av utrustningen
Funktioner

Axess RESORT.LOCKER
integrerar skåpförvaltning i
ditt system. Bokning, hantering
och f akturering är enkelt med
vårt förvaltningsverktyg Axess
RESRORT.LOCKER Pro och Pure.
Via servicepanelen kan g
 ästerna
själva kontrollera skåpen.
Biljetten är nyckeln!

›› boka enkelt ett skåp med Axess
CONNECT.APP eller
›› Axess Smart POS
›› gäster kan själva förvalta skåpet
›› centraliserad konfiguration
av systemet; inloggning med
webbläsaren

Axess RESORT.RENTAL är den
perfekta resortlösningen för din
uthyrningsbutik. Allt från en plats,
allt ur en databas. Så tillhandahåller
vi en kombinerad inköpsplats
för dina gäster och professionell
analys för dig. Dessutom kan
du enkelt hantera ditt lager.
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Flexibel integration av Axess
RESORT.RENTAL låter dina gäster
boka sin utrustning när som helst –
BETALA FÖRST, BETALA SIST
OCH BETALA I EFTERSKOTT.

›› drift offline utan begränsningar
›› övervakning på nätet av
skåpbeläggning

KÖP

Biljett

Axess PICK
UP BOX 600

Gästerna köper och betalar en biljett
på nätet eller vid Axess SMART POS.
Få biljetten direkt vid SMART POS
eller skriv ut din biljett vid Axess
PICK UP BOX 600.

Gäster checkar in och bokar sin utrustning via
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL eller på nätet

BETALA FÖRST
Alla paneler är
anslutna via
Axess RESORT CUBE

BETALA I EFTERSKOTT

ANVÄND
Använd biljetten som nyckel
för skåpsystemet.

Alla paneler är
anslutna via

SMART POS

Axess RESORT

RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

BETALA SIST

RESORT.LOCKER
MANAGER PRO/PURE

RESORT.RENTAL

RESORT.RENTAL

TECH DESK

TECH DESK

CUBE.

HANTERA

Skåp

Utrustningen kommer
att förberedas och är
klar att hämtas ut här.

Serviceteamet kan förvalta
skåpsystemet med
RESORT.LOCKER MANAGER PRO
eller PURE eller självständigt via
SERVICEPANELEN.

Gäster kan åka skidor,
vandra eller besöka
temaparken med din
uthyrningsutrustning.
RESORT.RENTAL

SMART POS

NJUT AV DAGEN

TECH DESK

Utrustningen kan
betalas här.
Njut av dagen

NJUT AV DAGEN

NJUT AV DAGEN

SMART POS

Programvarulösningar

På nätet

SMART POS
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Axess RESORT.LESSONS

Axess RESORT.CHARGE

Framtidens skidskoleförvaltning

Det smarta betalningskortet med mervärde

Bokning av skidlärare eller
skidkursen kan utföras av gästen på
plats via en Axess SMART POS eller
på nätet. Med några få klicka kan
man välja och boka personliga
skidlektioner. Efter nätbokningen får
gästen ett bekräftelsemeddelande.

Det går även att boka större
grupp och sker via en csv-fil
vid Axess SMART POS med
incheckningskonsolen.
Som operatör har du möjligheten
att hantera skidlärarförvaltningen direkt i RESORT.LESSONS.
Denna innehåller bl.a. reservationer, redovisning och bedömning. Dessutom finns vid privata
skidlektioner möjligheten att
kommunicera med skidläraren
via direktmeddelandefunktion.
och tillhandahålla dem all
gästrelevant information.

Funktioner
›› optimalt kapacitetsutnyttjande av
skidläraren genom tidsförvaltning
›› enkel gruppbokning
möjlig genom .csv-import
›› rapporter för
kapacitetsutnyttjande av
skidlektioner

Även flera användare kan använda Axess RESORT.CHARGE.
Familjemedlemmar kan läggas
till. Översikt över transaktionerna sker efter inloggning.

Med Axess RESORT.CHARGE
ger du din gäst möjligheten att snabbt och kontantfritt betala i skidområdet.
Summan bokas direkt på kortet
och sparas i gästens kundkonto.
Återuppladdning går att göra vid
en Axess SMART POS eller på nätet med liftkortets WTP-nummer.

›› funktion för kundåterkoppling

Anslutningen av betalningsleverantörer och tredjepartsleverantörer av POS-system sker via ett
gränssnitt och erbjuder därmed
integration in i komplettlösningen.

›› push-meddelanden
för instruktörer

Funktioner
›› tillgodohavande sparas
i användarkontot
›› möjligt att användas av
flera personer
t.ex. familjemedlemmar
›› enkel återuppladdning via
SMART.POS eller på nätet
›› kontodelning- och
uppdelning möjlig
›› specifika rapporter

Programvarulösningar

Axess RESORT.LESSONS erbjuder en enkel integration av
skidskolan in i Axess RESORT
SOLUTION-familjen. Den bekväma tidshanteringen föreslår fria
tider vid bokningen och visar
status för tillgängliga skidlärare.
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+

+

Tillgodohavande
är direkt synligt för
gästen efter inloggning.

Personligt kundkonto
är sammankopplat med
liftkortets WTP-nummer.

+

Presentkort- och kupong
med personligt
meddelande.

Smart
Tickets
från Axess

Alla kort från Axess ger era gäster en snabb e
 ntré.
Många alternativ underlättar den individuella sammanställningen av era biljetter − från materialval till ö
 nskad
livslängd och minnes kapacitet. Streck kods- och
RFID-kort har en sak gemensamt: De lever alla upp till
den högsta kvalitetsstandarden "made in Austria".
Kortens högkvalitativa material och s tabila
uppbyggnad möjliggör problemlöst u
 pprepad
användning. Även vid temperaturer från -30 °C
till 50 °C. Vår kvalitetssäkring ser till att varje
enstaka kort är funktionsdugligt.

Varje kort genomgår strikta kvalitetskontroller
(ISO-norm) och kontrolleras elektroniskt innan
de lämnar fabriken. Därutöver fungerar de även
med alla konkurrenters system och kan därför
användas i tredje parters system på grund av sin
kundspecifika segmentering. Vi trycker biljetterna
på önskemål i 4-färgs-offret så att de passar till ert
företag. Denna service är möjlig för Smart Cards vid
kundspecifika minimiupplagor från 50 stycken.

Biljetter

Med Axess Tickets och Smart Cards har ni alltid
det rätta kortet i handen – precis som era kunder.
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Barcode Card

Smart Card One Way

Högkvalitativ streckkodsbiljett av papp

Proffskortet för enkla entréer.

Denna biljett har skapats
s ärskilt för engångsbiljetter och
är mycket användarvänlig.
I biljettskrivaren Axess SMART
PRINTER 600 trycks de högkvalitativa pappbiljetterna ut direkt

och försedda med den vanliga
giltighetsinformationen.

Funktioner
›› 4C-Offsettryck med skyddslack

Därvid krävs inget ytterligare
förbrukningsmaterial. Detta
utgör en mycket bra och prisvärd
lösning för skidanläggningen.

›› ingen polyvinylklorid och
bisfenol A
›› fungerar optiskt väl
›› direkt termo-skikt för scanning
med rött ljus
›› högkvalitativ pappbiljett
med en tjocklek om 0,3 mm

Smart Card One Way tjänar
som elektronisk biljett för
engångsanvändning. Med hjälp
av det integrerade chipet kan
alla behörighetsdata lagras
direkt på kortet. Efter önskemål
finns Smart Card One Way av
beskiktad specialkartong eller
plast. Termodirekttrycket gör det
möjligt att trycka olika biljett- och
giltighetsdata på Smart Card.

›› tillval: Med hålslagning för
upphängning med band

Framsida
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Dessutom utmärker sig Smart Card
One Way genom sin kontaktlösa
funktionalitet. Chipkortet har
speciellt utmärkt sig hos våra
kunder som dags- eller veckokort.

Funktioner
›› elektroniskt skrivbara
›› engångstryck med
termodirekttryck
›› kontaktlös funktionalitet
›› RFID-chip valfritt
›› som högkvalitativt 0,5 mm
kartong- eller plastkort
›› 4C-Offsettryck
›› med kryptering för ökad
säkerhet

Framsida

WILLKOMMEN

Biljetter

PAUL WINTER

Baksida
Baksida
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Smart Card Lite

Smart Card TRW, Part & Full

Det återanvändbara säsongskortet.

Dessa entrékort kan allt.

Smart Card Lite imponerar med
sin kontaktlösa funktionalitet och
gör entrén för era kunder bekväm.
Den går att koda flera gånger och
kan förses med olika biljett- och
giltighetsdata. Möjligheten finns
att trycka ytterligare information
som t.ex. en QR-kod på biljetten.
Plast-chipkortet arbetar batterifritt
och är mångsidigt a
 nvändningsbar.

Oavsett om säsongskort, medlemskort eller kort för bokningar
på nätet − Smart Card Lite från
Axess är den optimala lösningen.

Funktioner
›› elektroniskt kodningsbar
›› engångstryck med
termodirekttryck
›› kontaktlös funktionalitet
›› RFID-chip valfritt
›› som högkvalitativt 0,7 mm
plastkort
›› 4C-Offsettryck

Smart Card TRW Full och Part
är högkvalitativa biljetter. Med
det integrerade chipet lämpar
de sig perfekt för kontaktlös
överföring av data. Chip kortet
lagrar vid sidan om ägarens
personliga information även
upp till fem behörigheter.
Vid Smart Card TRW Part trycks
data visuellt läsbara på Thermo
ReWrite-remsan. Biljetten är
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därmed optisk och elektroniskt
multipelt skrivbar. Så kan den
användas i många år. Den höga
brottsäkerheten samt materialets
beständighet mot kyla och
hetta (från -30 °C till +50 °C)
stöder den långa livslängden.
Smart Card TRW Full erbjuder
samma funktioner som Smart
Card TRW Part, men har ett
större område för tryck.

Funktioner
›› elektroniskt flera gånger
kodningsbar
›› flera gånger skrivbar
ThermoReWrite-remsa
›› i versionen "Full" med
stort tryckområde
›› kontaktlös funktionalitet
›› RFID-chip valfritt
›› upp till 5 behörigheter
lagringsbara
›› hög brottsäkerhet och
användningsbar i -30°C till +50°C
›› 4C-Offsettryck

Framsida

TRW-PART

TRW-FULL

WILLKOMMEN

Biljetter

PAUL WINTER
WILLKOMMEN

PAUL WINTER

Baksida

+
Smart Card TRW Full
Biljettens hela yta går att trycka
på nytt varje användning.

Axess-servicen.
Säker, skräddarsydd och välskött.
Hos Axess får ni skräddarsydda system från en
leverantör. Som kund är ni vår partner och gynnas av
vårt serviceutbud. Vi är med er från det första besöket
på installationsplatsen till den tekniska besiktningen
och överlämnandet av våra produkter i löpande drift.
Bas-underhållsavtalet garanterar en snabb h
 antering
av alla frågor och våra medarbetare rådger er gärna.

Det är viktigt för oss att ständigt utöka vårt utbud,
konsekvent vidareutveckla teknologier och främja
innovation. Det skapar ytterligare nytta för våra
kunder och partners att kunna gå nya vägar mot
framtiden.

We customize solutions.
Som hos alla våra produkter kan även s ervicen
från Axess anpassas till era behov.

Projekthantering

DATA CENTER SERVICE

Besök på installationsplats
Kommunikation och nätverksplanering
Installationsplatsbesiktning
Driftstart
Stöd vid driftstart

Tack vare DATACENTER SERVICE (DCS)
behöver ni inte bekymra er om något.
Som Application Service Provider övertar
vi hela driften inkl. hela administrationen
och datasäkringen. Axess datacenter
garanterar högsta säkerhetsstandarder
och alltid modern premium-hårdvara.
Ni kan obekymrat ägna er åt den dagliga
verksamheten.

Träning

Help Desk

I våra professionella utbildningar u
 tbildar
vi er i hanteringen av våra produkter.
I POS-utbildningen på plats lär sig era
medarbetare hanteringen av Axess-
systemen direkt på plats. På de speciella
administrations- och integrationsträningarna lär ni er anslutningen av Axessprogram och SOAP-tjänster.

Våra medarbetare hjälper er vid problem
och fel. Våra experter får på kortaste tid
en överblick och hittar lösningen.

Våra experter inom projekthantering,
kundtjänst och träning finns alltid där för er.

Våra företagsvärden baserar på ett upplevt
partnerskap med våra kunder samt våra s ystems
och produkters individualitet. De är grunden för
vår globala affärsframgång. Vårt tänkande och
handlande präglas av ambitionen att k
 unna
erbjuda våra kunder skräddarsydda, e
 konomiska
och tekniskt moderna lösningar.

Våra internationella filialer erbjuder support
på landsspråket. Alla frågor dokumenteras
tillförlitligt och bearbetas så snart som möjligt.

Service

Smart
service
från Axess

V 3.0

We customize
solutions.
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