SKIDANLÄGGNINGAR
& DESTINATIONER

SVENSKA

3

Axess AG
Huvudkontor Salzburg / Österrike
Produktionsanläggning Innsbruck

HK
Kontor
Partner

Sverige

Vi utvecklar innovativa lösningar för individuella
behov. Axess har mer än 11 000 POS-system och
18 000 gates som används idag framgångsrikt i mer
än 50 länder. Våra medarbetare tar väl hand om dig
och vi finns i 13 filialer över hela världen.

Finland
Ryssland

Tjeckien
Danmark
Sydkorea

Nord Amerika

Maskinvarusystem

Frankrike
Japan

Spanien
Mexiko

Kina

Italien
Rumänien
Bulgarien
Slovenien

Kazachstan

Biljetter

Vi skräddarsyr
lösningar.

din partner när det gäller full service för offentligt
tillträde inom sport- och fritidsområdet. Hos Axess
finner du allt tillgängligt inom endast en leverantör. Allt från entré-biljetter, individuella entrésystem eller passande programvara för insamling
och administration av konfigurations- och CRMdata. Vi är din partner i allt som handlar om intelligent programvara och säkerhet för dina entréer.

Turkiet

Chile
Nya Zeeland

Tjänster

Hello!
We are Axess.

Söker du en central och flexibel lösning för din
alpina- eller sommarsportanläggning? Då har du
kommit helt rätt hos Axess. Våra lösningar är tack
vare sin moduluppbyggda design, individuellt
anpassnings- och utvidgningsbara. Vi utvecklar och
främjar innovation - och på så sätt utvidgas ständigt
vårt varusortiment. Från innovativa programvarulösningar till moderna entrésystem, är Axess

Programvarulösningar

Axess AG
Låt oss presentera oss!

Databearbetning

Innehåll

Axess AG / Firman

Axess AG / referenser
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Innehåll

4

Ett kort utdrag av
våra referenser
Tyskland
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Tjeckien
Spindlermühle

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette

Kazachstan

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

Chimbulak
Kok Tobe

Slovenien

Kranjska Gora
Vogel

Chile

Pamporovo
Chepelare

Valle Nevado
La Parva

Italien
Dolomiti Superski
Sestriere
Valmalenco
Madesimo

Teine
(JAP)

Mammoth Mountain
(USA)

Endast 40 minuter väst om
Sapporo finns den japanska skidanläggningen Teine. Här ägde
de första olympiska vinterspelen
på den asiatiska kontinenten rum
år 1978. Den 76 hektar stora
skidanläggningen med sina 15
pister har alla sina entrésystem
från Axess.

I östra Kalifornien sträcker sig
Mammoth Mountain i bergsmassivet Sierra Nevada. På
nordsidan finns den 1 400 hektar
stora skidanläggningen med
samma namn – omgiven av 28
liftar, tre gondolliftar och
vars samtliga entrésystem
är från Axess.

Bulgarien

Rumänien

Kina
Genting Resort
Pine Flower
Raissuns Thaiwoo Resort

Sinai
Bushteni

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

Schweiz
St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen

Biljetter

Ski Arlberg förfogar över 87 liftar
och bergbanor, 305 km pister
och 200 km djupsnöbackar.
Österrikes största skidanläggning hör sedan årtionden tillbaka
till skidsportens absoluta toppadresser. Vi på Axess är stolta
över att få delta i denna framgångssaga.

Rusutsu
Teine
Washigatake
Kiroro

Österrike

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

Maskinvarusystem

Japan

Frankrike

Ski Arlberg
(AUT)

Ohta Park
Golden Valley
Alpika Service / Sochi

Programvarulösningar

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

Ryssland

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

Tjänster

Kanada

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Beitostølen
Himos

Databearbetning

Skandinavien
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S. 17

Datacenterservice
Datacenter utrustning

Biljett- och
betalautomater

Övervakning

Skid-depå

Analys

Uthyrning och shop

Utvärderingar

Skidskola

/LAN Network

AX 500
Databank

; HTTPS

WLAN

P; H
TCP/I

kinvaruanslutning
Mas

Axess
WEBSHOPS
ramvaruanslutning
Prog
TTP

S. 30

Parkeringsutrymme

S. 10

S. 22

Entrésystem

Konfiguration

Innehåll
Databearbetning

Kassasystem

Axess
RESORT

S. 42

Maskinvarusystem

Axess
CLICS

Axess
CONNECT

för gästen – B2C

App

för partnerföretag – B2B

Bonusklubb

externa försäljningskanaler

Analys
S. 34

S. 39

Parkeringssystem

Axess
GRÄNSSNITT
CRM

Mobila
anordningar

ERP
S. 46

Axess
TOOLS & FEATURES

Axess
TJÄNSTER

externa POS-system

Projektmanagement

Direkt till liften redan betalt

Utbildning

Grupp-management

Helpdesk

Skiclub-management

Teknisk support

Biljetter

S. 29

Programvarulösningar

S. 9

Pool betalning
Faktura

Biljetter
S. 36

S. 53

S. 37

Tjänster

S. 14

Innehåll

Axess DATACENTER
Fördelar
DATACENTER
SERVICE
Kalkylerbara kostnader
Högsta säkerhetsstandard
i datacentrum
Hög tillgänglighet
Aktuell maskinvara
Bekymmersfritt!

Programvarulösningar

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.

Maskinvarusystem

Axess DATACENTER

Databearbetning

Smart datamanagement – säkert och effektivt

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.

Biljetter

Smart datamanagement
hos Axess

9

Axess AG / Datamanagement

Tjänster
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Axess AG / Datamanagement

Axess CLICS
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Försäljningsställe

Entré

Gränssnitt

Rapporter

Innehåll
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PRODUKT
Funktioner

Instrumentpanel

Intuitiv betjäning
Individuell konfigurering

Säkerhet genom kryptering

Rapporter

Produkt- och prissättningsadministration

Exporter i olika format

Kassakonfigurering

Kassa- , tillträde- och
områdesrapporter

Betalningssätt och tangentbordstilldelning
Kvitto- och kortmaskin

Grafiska utvärderingar

Flexibelt rapportfilter
Interaktiva rapporter

Kassörernas administration
och deras behörighet
Kassatransaktionsjournal

Tillträdeskonfigurering

Instrumentpanelen
ger överblick

Tillträdeskonfigurering
Optisk och akustisk
signalering

Teknisk övervakning

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

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

Tillträdesjournal

Översikt av fel- och infor-		
mationsrapporter i realtid

Genom CLICS
blir gränssnitt installerade

Fritt lagringsutrymme

Widgets

får gränssnitt underhåll

Individuellt urval och
anordning möjlig

uppdateras gränssnitt

Ingår i baspaketet

kan tillträdesrättigheter
konfigureras

Kan konfigureras var för sig

kan tillgänglighet och onlinestatus kontrolleras

Programvarulösningar

Kassakonfiguering

Biljetter

Högsta transparens vid
servicetjänster

Maskinvarusystem

Webbläsarbaserad programvara

Tjänster

CLICS är det centrala gränssnittet och bas för alla
konfigureringar. Med CLICS kan ditt kassasystem
anpassas individuellt till alla dina krav. Både om
det handlar om användarbehörighet eller
förvaltning av olika prissättningsstrukturer, 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 registreringen. Ett omfattandet urval av
widgets står här till förfogande.

Databearbetning

Individuellt konfigurerbar datamanagement

13

Innehåll

12

Programvarulösningar
Biljetter

Individuell: Alla produkter från Axess kan fritt kombineras med varandra. Tack vare den modulära
uppbyggnaden kan varje tillträdessystem skräddarsys för att passa dina individuella krav.
Därigenom kan innovationer enkelt kompletteras.
Mer än 10 000 Axess-system i hela världen används i mer än 50 länder. Vare sig det råder vind,
regn, snö eller extrem hetta - produkter från Axess
trotsar varje väderslag.

Tjänster

Tillförlitlig, säker och effektiv. Det
är den bästa beskrivningen av
maskinvaran från Axess.

Maskinvarusystem

Databearbetning

Smarta
maskinvarusystem
från Axess

AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Effektiva kassasystem

För topprestationer Skrivaren för POS

Ett effektivt kassasystem är viktigt vid evenemang
med många besökare. Tack vare snabb biljettutdelning och säker betalningshantering underlättar
vår AX500 Smart POS hanteringen av de inkommande besökarnas tillträde. Kassasystemen från
Axess har skapats för att på ett effektivt och snabbt
sätt kunna betjäna kunderna. Kvittoutskrivaren
används inte bara för att skriva ut kvitton och
rapporter, utan kan också användas som skrivare
för streckkodsbiljetter. Vår högupplösta pekskärm
tillåter dessutom en intuitiv och snabb användning
av systemet. På den lätt avläsbara kunddisplayen
får gästerna lätt överblick över hur hög den sammanlagda betalningen blir. Kameran kan ta foto
av gästen för att användas som säsongsbiljett och
RFID-dagspass.

På endast 0,9 sekunder skapas en biljett – med Axess
SMART PRINTER 600 kör du om de flesta. I ett enda arbetsmoment trycker, raderar, kodifierar och läser skrivaren biljetter av normal ISO-standard. Med en enda
apparat kan du leverera allt: För både streckkodsbiljetter eller RFID-kort har du i Axess SMART PRINTER 600
en kompakt all-in-one-lösning. Att skifta till nya biljettyper är för användaren därför enkelt och går snabbt
att genomföra. Detta underlättas av en integrerad uppsamlingslåda för biljetter och Status-LED.

Individuell konfigurering av
kassaapparaterna

Papp- och plastbiljetter
kan tillverkas
Biljettstandarder:
ISO 15693 och ISO 14443
LAN-gränssnitt
Integrerad uppsamlingslåda
för biljetter

Kunddisplayen
kan även användas som
reklampelare

Biljettintag
sker automatiskt över ett biljettmagasin
eller manuellt över en in-/utsläppsslits för
biljetter

Kamera
högupplösta
bilder av gästerna

LAN-gränssnitt
kan användas för kommunikation med bestående nätverksteknik

Skrivhuvud för värmeskrivare
motoriskt nedsänkbart
skrivhuvud för värmeskrivare
med en tryckupplösning
från upp till 300 dpi

Biljettuppsamlingslåda
praktiskt integrerad i apparaten

Axess SMART PRINTER 600
en eller flera skrivare för att kunna läsa
och skriva ut SMART CARDS.

Kvittoutskrivare
även användbar som biljettskrivare
för streckkodsbiljetter

Maskinvarusystem

Online- och offlinehantering

Grafik- och termodirekttryckning

Programvarulösningar

Enkelt biljettöverlämnande även
vid komplicerad prisstruktur

Att läsa och skriva Smart
Cards och streckkodsbiljetter

Biljetter

Individuellt konfigurerbara
användargränssnitt

PRODUKT
Funktioner

Tjänster

Pekskärmen
intuitiv hantering
genom touch

PRODUKT
Funktioner

15

Innehåll

Axess AG / Maskinvara

Databearbetning

14

Axess AG / Maskinvara

Axess SMART PRINTER 600

AX500 TVM

Intelligent biljettkontroll

Den intelligenta betalnings- och försäljningsautomaten

Axess SMART PAD 600 används för att skriva och
läsa lagrade data på RFID chipkort. Det är ett prisvärt alternativ att ta till när utskrift av biljetten inte
är nödvändig. Axess SMART PAD 600 lämpar sig
alltså idealiskt för partnerföretag som t.ex. hotell.
Den platssparande multitalangen har en integrerad
ShortRange-antenn – varigenom kortet initialiseras
redan under uppläggningsprocessen och ett effektivt arbetssätt uppnås. Status-LED signaliserar ett
signalmodus via läs- och skrivprocessen.

Enkel och snabb: En färgbildsskärm med intuitiv
menystyrning leder effektivt kunden genom betalningsurvalet – 24 timmar om dagen och på olika
språk. Förutom för biljettförsäljning kan AX500
TVM från Axess användas som betalningsautomat
för parkeringssystem och sömlöst integreras i ditt
POS-system. Din kund kan välja mellan
kortbetalning, kontantbetalning eller betalning
via NFC. Tack vare den robusta konstruktionen är
AX500 TVM mycket väl rustad för utomhusbruk.

räckvidd om upp till 10 cm
Förberett för Near Field
Communication (NFC)

Sedelidentifikation hos alla
insticksanordningar
Betalning via NFC genomförbar
Lämpad för utomhusbruk.
Biljettåtertagning

Att läsa och skriva
i dataminnet med RFID-chipkort i ISO 15693- och ISO
14443-format

Kortdistansantenn
med upp till 10 cm räckvidd

Tillval
Biljettläsare för
streckkods- och
chipkort

Tillval
Utmatning och återanvändning av chipkort
(RFID-Smart Cards)

Tillval
Intern biljettskrivare
med ThermoReWrite
Teknik

Databearbetning
Maskinvarusystem

Kortdistansantenn med en

Kontantlös betalning med
EC- eller kreditkort

Programvarulösningar

Att skriva och läsa biljetter

PRODUKT
Funktioner

Biljetter

PRODUKT
Funktioner
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Innehåll

16

Tjänster

LED-status
visar aktuell ställning i
signalmodus

Axess PICK UP BOX 600

Innehåll

18

Självservice blir allt populärare - även på skidanläggningar. Biljetten hämtas snabbt ut av kunden
och utan att vänta ger det en stressfri start på
skidupplevelsen. Den biljett som din kund tidigare
köpt i sin Axess CONNECT.APP eller i webbshoppen, hämtar han eller hon från Axess PICK UP
BOX 600 ut på sekunden. Långa köer vid biljettkassorna är något som inte är uppskattat.

PRODUKT
Funktioner
Utskrivning av streckkodsbiljetter
eller Smart Cards

Databearbetning

Biljettautomat för egen hämtning av förbetalda biljetter

Programvarulösningar
Biljetter

Axess SMART PRINTER 600
Skriver på en sekund ut
streckkodsbiljetter
eller Smart Cards

Intuitiv skötsel för
smidig selfservice

Tjänster

Axess SMART SCANNER 600
Skanna din voucher och få en
biljett – snabbt och intuitivt

Utrymmesbesparande

Maskinvarusystem

Väderfast konstruktion

Axess PICK UP BOX 600 är utrustad med Axess
SMART SCANNER 600 och Axess SMART PRINTER
600. Tack vare sin platssparande och robusta design kan systemet enkelt integreras på plats och
är utrustat för varje vädersituation. Genom den
mobila uppbyggnaden av Axess-produkterna kan
även Axess PICK UP BOX 600 enkelt underhållas
och på ett okomplicerat sätt kompletteras med
framtida innovationer.

21

Innehåll

20

Portarna har öppnats
Låt din alpin- och sommarsportsanläggning 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.

Programvarulösningar

Maskinvarusystem

Databearbetning

Smarta portar
från Axess

Tjänster

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.

Biljetter

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.

AX500 Smart Gate Modul

Det flexibla entrésystemet från Axess

Individuella system via vår modul

En pålitlig gate som vid varje vädersituation och
i miljoner av öppnings- och stängningsprocesser
alltid fungerar smidigt, det är grunden för ett bra
entrésystem. Moderna entréer måste även kunna
kommunicera med varandra och kunna integreras
med ett smart system.

Är snöläget i din skidanläggning varierande
och dina gater sjunker ner i snön? Måste det på
kvällarna vara fri passage för pistmaskinen? - Då
är AX500 Smart Gate NG den s.k. "gantry mounted" idealiskt för dig. De svävande portarna kan
svängas åt sidan och erbjuder skidåkarna maximal
komfort när de åker igenom dem. Både för en
biljettspärr eller en motorstödd slussmodul, det är
du som väljer!

Robust stödpåle gjord av
anodiserad aluminium

Med AX500 Smart Gate NG från Axess har du tillgång till en intelligent gate som du flexibelt kan
anpassa till dina behov. Du kan själv välja monteringsslag, antenn, läsare och avstånd. Med hjälp
av vår online-konfigurator kan du enkelt hemifrån
i din webbläsare, sätta samman systemet individuellt och betrakta det.

Individuell öppningsoch förslutningshastighet
Individuellt konfigureringsbar
genom den modulära
uppbyggnaden
Utvidgningar kan enkelt
kompletteras i efterhand
"Hands-free" biljettkotnroll

+

Programvarulösningar

Tillval: Inga spärrar tack vare
extra brett utförande (ADA)

Varje AX500 Smart Gate NG är kompatibel med
alla moduler och kan därför när som helst kompletteras. Detta gör även underhållet lättare att
genomföra. Du kan till och med själv byta ut nya
moduler. Med AX500 Smart Gate NG har du ett
system som håller även i framtiden.

Biljettspärr modul
Den moderna klassikern från
Axess är beröringsfritt passerbar.
Utförandet utrustat med
två armar hindrar
skidåkaren från att bli klämd.

Innehåll

AX500 Smart Gate NG
PRODUKT
Funktioner

23

Databearbetning

Axess AG / Smart Gates

Maskinvarusystem

22

Wide Range Antenne
(dubbelsidig)
med dubbelsidig antenn för
"hands-free" biljettkontroll

+

Slussmodul
motorstödd öppning för
större komfort vid entrén

Slussmodul
Snabba öppnings- och stängningstider som
kan ställas in efter behag utmärker Axess
slussmodul. Tack vare intelligenta sensorer
kan den skilja människa och t.ex.stavar åt.

Tjänster

+

Biljetter

+

Axess AG / Smart Gates

25

Innehåll

24

Smart Gate Konfigurator
Välj mellan dessa typer av
montering:
Golvinstallerade
Pallinstallerade
Hängande
Floor mounted

Framställ ett datakort
med ett enda klick

2

Pallet mounted

Gantry

Antenn
Välj mellan dessa typer av
antenner:
Dubbel antenn
Enkel antenn
Ingen antenn

Dubbel antenn

3

Enkel antenn

Ingen antenn

Scanner

Slot-läsare

Ingen läsare

Biljettspärr

Flap

Flap ADA

Läsare
Välj mellan dessa
möjligheter:

Maskinvarusystem

1

Typ av montering

Programvarulösningar

Axess mångsidiga entrésystemen används i hela
världen. Även du använda online-konfiguratorn för
att själv sätta samman din skräddarsydda Smart
GATE. Med ett enda klick kan du ladda ner ditt
individuella datakort.

Databearbetning

Den skräddarsydda lösningen för dig

Scanna QR-koden
och börja skida!

Uppdelning
Välj mellan dessa
varianter:
Turnstile
Flap
Flap ADA

Tjänster

4

Biljetter

Scanner
Slot
Ingen läsare

AX500 Lane Control Monitor

Axess Handheld 600

Visuell entrékontroll för upp till åtta ingångsspår

Mobil biljettkontroll med enkel hantering

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 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.

Den väderbeständiga Axess Handheld 600 är robust och har en behändig storlek. Med sin högkvalitativa pekskärm och för ögat behagliga display i
färg ger den en tillförlitlig biljettkontroll vid alla
ljusförhållanden. Den enkla hanteringen gör att du
inte behöver någon instruktion för hur du ska använda den – den som är van vid sin smartphone
kan utan problem hantera Axess Handheld 600.
Via WLAN kan du ta upp automatiska uppdateringar direkt på apparaten och installera dem. Den
lätta vikten gör att du utan problem använder din
Axess Handheld 600 hela dagen som ett mobilt
verktyg. Med tillvalet pistolgrepp blir användarkomforten ytterligare förbättrad.

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 enkla hanteringen besparar
dig tidsödande instruktion
Har ett robust, väderbeständigt
utförande
Pekskärm som är lätt att
se i dagsljus
Mobil biljettkontroll
och kontrollövervakare
Automatiska uppdateringar
via WLAN
Tillval: Pistolgrepp och
mobil biljettskrivare

+
+

Hölje
Robust, väderbeständigt
utförande

Maskinvarusystem

Uppvisning av i systemet
lagrade bilddata

PRODUKT
Funktioner

Programvarulösningar

PRODUKT
Funktioner
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Innehåll

Axess AG / Maskinvara

Databearbetning

28

Visuell kontroll
Uppvisning av i systemet
lagrade bilddata

+

Biljetter

Betjäning
Effektiv kontroll genom den
intuitiva betjäningen

+

Betjäning
Enkel hantering som
på en smartphone

Tjänster

+

Display
Pekskärm som är lätt att
se i dagsljus

Car Axess Exit

Snabb användarvänlig parkeringshantering

Effektiv och användarvänlig utfart

När man kör in på en parkeringsplats eller in i ett
parkeringshus måste det gå fort. Car Axess Gate
ger ett snabbt biljettöverlämnande och snabb
öppning inom endast 1,3 sekunder. Med en enda
rulle kan 2 500 streckkodsbiljetter av olika slag
skrivas ut. Långtidsparkering kan bli enkelt och
behändigt med AX500 Gate Controller SR. Genom
detekteringen av registreringsskyltar kan fordon
köra in även utan biljett. Bromsoptimerad bom
sörjer för större säkerhet.

Car Axess Exit ger en snabb biljetthantering vid utfarten. Den integrerade AX500 Ticket Scanner-modulen klarar läsning och kontroll av streckkodsbiljetter och RFID Chipkort för långtidsparkering.
Den är mycket användarvänlig med en display i
färg och en anropsknapp med svarsanläggning.
Ett LED-status med trafikljussystem underlättar
också hanteringen. Tillvalsdetektering av registreringsskylt gör det även möjligt för kunden att
köra ut utan biljett. Kunden debiteras genom sitt
kreditkort.

Inläsning och kontroll av RFID
Smart Cards för långtidsparkering
Öppningstid 1,3 sekunder
Med bromsoptimerad bom

Anropsknapp och
svarsanläggning
Avläsning av streckkodsbiljetter
och RFID-chipkort
Offline- och onlinemodus
Tillval: Detektering av
registreringsskylt
och kreditkortsfunktion

för in- och utdörr
är anläggningen säkrad

Programvarulösningar

Tillval: Detektering av
registreringsskylt samt
biljettscanner

AX500 Ticket Dispenser
Snabb utskrivning av alla slags streckkodsbiljetter. Rullen behöver endast
bytas efter 2 500 biljetter.

PRODUKT
Funktioner

AX500 Ticket Scanner-modul
Avläser streckkodsbiljetter
och RFID Smart Cards

+
+

Bromsoptimerad
Den bromsoptimerade
bommen innebär säkerhet mot skador.

+

Biljetter

+

Car Axess Gate
Går att få även med vinklad
bom i fyr- eller åttakantsprofil

Tjänster

Skriver ut 2 500 biljetter per rulle

Innehåll

Car Axess Entry
PRODUKT
Funktioner
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Databearbetning

Axess AG / Car Axess

Maskinvarusystem

30

33

Innehåll
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Biljetter

De innovativa programvarulösningarna 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.

Tjänster

Det är de inre värdena som räknas

Programvarulösningar

Maskinvarusystem

Databearbetning

Smarta
programvarulösningar
från Axess

Axess AG / Programvara
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Innehåll
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Web Ticketing Program
Axess Webshop-lösningar för smart internetförsäljning

Gästen kan köpa biljett online
Kräver mindre personal
vid kassorna

Biljett med ett WTP-nummer
laddas upp i webshoppen.

Med biljett direkt
till skidliften.

Maskinvarusystem

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.

WEBBSHOP
B2C

Ingen väntetid för gästen
vid kassorna
Stamgäster kan själva
ladda upp biljetten på nytt

Biljett utan WTP-nummer

WEBSHOP
B2B
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.

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.
Stamgäster som har ett Axess Smart Card med
ett WTP-nummer kan själva ladda upp detta via
webshoppen så ofta de vill.

Databearbetning

Biljett med WTP-nummer

Biljetter

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.

Tjänster

+

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
finanssystem. På så sätt kan följesedlar 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 CRMprogram 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 uppehållets varaktighet

Bonusklubb

Ski Club

Som tillägg till DTL kundbindningsprogram låter Membership Modul anonyma
daggäster bli individualiserade
stamgäster 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.

Innehåll

Vi skräddarsyr lösningar som gör livet enklare
och mera flexibelt.

Databearbetning

Okomplicerad koppling till externa system

Maskinvarusystem

We customize solutions

Programvarulösningar

Gränssnitt
DCI 4 External POS
& AX-Coding

37

Biljetter

Axess AG / Programvara

Tjänster
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Axess CONNECT
Funktioner
Axess CONNECT.APP
Gränssnittet som leder till dina kunder.
Biljett-försäljning, aktuell information, erbjudanden och funktioner direkt på dina
gästers smartphones.
Axess CONNECT.CRM
Individuella erbjudanden, rekommendationer och paket grundade på gästernas
intresseområden.

Biljetter

Axess CONNECT ger dig dessa funktioner. Du får
ett individuellt komplett konfigurerbart paket på
en gång och inte bara externa lösningar med olika
gränssnitt. Axess CONNECT.APP är kärnan i det

hela. Denna app ansluter dig direkt och varaktigt
till dina gäster. Via Axess CONNECT.APP får dina
skidgäster alla upplysningar om din skidanläggning – som väder, biljetter, gastronomi, evenemang,
offerter och mycket mera – och allt detta direkt på
sin smartphone. App-användaren kan emellertid
även direkt reagera på offerter, köpa biljetter och
berätta om sin upplevelse i de sociala medierna.
För dig som förvaltare av ett skidområde öppnas
härigenom nya möjligheter för effektiv marknadsföring. Genom att det skapas ett nätverk mellan
kundprofiler och dina erbjudanden kan du nu
skapa individuella och på personliga preferenser
byggda fritidsprogram för dina kunder.
Det utgör Customer Relationship Management
med verkligt mervärde för gästen. Gränssnittet för
Axess CONNECT.APP kan nu helt anpassas till din
Corporate Design.

Axess CONNECT.ANALYTICS
Skapa genom ett enkelt musklick utvärdering och analys av alla aktiviteter.

Tjänster

Med Axess CONNECT får din skidanläggning ett
toppmodernt hjälpmedel för marknadsföring i
denna den smarta kommunikationens tidsålder.
Den moderna människans informationskälla är
hennes smartphone och det finns knappast ett område i det dagliga livet som inte är direkt eller indirekt kopplat till digital teknik. Skidanläggningen är
inget undantag. Tvärtom, i många skidorter är digitala verktyg något som inte längre kan utelämnas.
Allt ifrån skidgästens beställning av sin biljett till
informationsutdelning över spelifiering och sociala
media – allt detta är sådant som dagens skidgäster
inte längre vill avstå ifrån.

Databearbetning

Kopplar samman det som ligger i gästens intresse med
skidanläggningens intressen

Maskinvarusystem

Axess CONNECT

Innehåll
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Programvarulösningar

Axess AG / Programvara

Axess AG / Programvara
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Innehåll
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Axess CONNECT.APP
Gränssnittet som leder dig till dina gäster

Ticket för POS, PICK UP BOX och
Ticket Vending Machine
Att ladda upp biljetter
Biljetter som har ett WTP-nummer
kan när som helst laddas upp
Beställnings- och betalningsinformation
Översikt över alla antal och
avslutade transaktioner

Pister
Skickar individuella rekommendationer till för gästen särskilt
utvalda pister på smartphone.
Liftar
Aktuell status och öppningstider för gondoler och liftar
Geografisk information
Visning av aktuell
ort och erbjudanden på kartan
över skidanläggningen

Evenemang &
sociala media

Databearbetning
Evenemang &
sociala media
Skidanläggning
& pister Infoservice

Mobil App
Ticketshop

Maskinvarusystem

QR-Code, Voucher-Ticket, Pick-up-

Programvarulösningar

Mobila biljetter

Väder
Aktuell väderprognos och
snöläget

Erbjudanden utanför pisten
Restauranger, barer, evenemang
och erbjudanden inom skidanläggningen
Individuella erbjudanden
Målinriktat sökande med olika
filter efter erbjudandenn
Extra funktioner
Regionala nyheter, spårning,
modul status, hastighetskontroll
och vertikala spår, användargenererat innehåll som Instagram
Twitter och Facebook.

Biljetter

Mobil In-App
Ticketshop

Skidanläggning
Informationsservice

Tjänster

Med Axess CONNECT.APP kommer skidanläggningen och gästerna ännu närmare varandra. Skidåkaren får all information och alla erbjudanden vid
skidanläggningen direkt i sin smartphone. Mobil
biljettförsäljning, individuella extrafunktioner och
integrering av sociala media rundar av det innovativa CRM-verktyget från Axess. Axess CONNECT.
APP är fullständigt anpassningsbar till din Corporate Design och stöder även hur din skidanläggning presenteras externt.

Innehåll

42

Axess RESORT
Axess RESORT
Funktioner
All-in-one-administration

Online biljettbokning
Uthyrning av skidutrustning
Individuella skidskolor
integrerade i systemet
Personliga, låsbara skåp
går att boka
skidpasset tjänar som nyckel
till skåpet

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

Gästerna kan online boka ett
personligt, låsbart skåp eller
hela grupper av skåp. Skidbiljetten tjänar som nyckel på
platsen. Hotellen kan också
skaffa detta för sina gäster.

Skidgäster kan planera
semestern hemifrån och
samtidigt boka hela skidutrustningen. Med skidbiljetten kan
denna hämtas på plats.

Om det ännu behövs några
övningar för att göra skidsvängen
perfekt, går det att samtidigt
boka en skidlärare. Detta ökar
bekvämligheten för era gäster
och de behöver inte själva
anstränga sig.

Programvarulösningar

Perfekt service för dina skidgäster

Biljetter

Resursparande

Maskinvarusystem

Integration av externa försäljare
i debiteringssystemet

Tjänster

En bekymmersfri start på dagens skidäventyr är
grunden för tillfredsställelse. Direkt till pisten från
hotell, bil eller buss samt att finna allt förberett på
plats – det kallar vi VIP-service för var och en. Skidgäster som gärna i förväg vill ha allt färdigt och
klart, kan nu lätt själva organisera sitt skidäventyr
med hjälp av Axess RESORT. Med hjälp av Axess
RESORT.RENTAL kan även hela skidutrustningen
bokas samtidigt med biljettbokning online.
Skidgäster som ännu behöver hjälp med ett par
svängar, kan boka en erfaren skidlärare på
Axess RESORT.SKISCHOOL.
För att se till att allt är säkert bakom lås och bom,
kan man på Axess RESORT.LOCKER se till att ett
personligt låsbart skåp står redo.
Särskilt praktiskt är detta därför att: Skidpasset
används som nyckel. Detta utgör inte bara maximal bekvämlighet för dina gäster utan resurser blir
inbesparade för hela skidanläggningen. Inte bara i
en Axess-omgivning är Axess Resort som programvarulösning lätt att integrera.

Databearbetning

Effektivt för dig och bekvämt för gästen

45

Innehåll
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Programvarulösningar

Innan kortet lämnar fabriken genomgår det stränga kvalitetskontroller (ISO-norm) och elektronisk
prövning. Chippet som finns
integrerade inne i Axess-biljetten
kan även användas för andra
system.
Och inte bara det: De fungerar
även med alla andra system
som konkurrenterna kan ha och
kan tack vare sin kundspecifika
segmentering även användas i
externa system. För att dina kort
ska passa till ditt företag skriver
vi ut dem antingen i 4-färgsoffset eller i digitaltryck. Denna
tjänst kan vi erbjuda kunder som
beställer Smart Cards i en
upplaga från 50 exemplar.

Biljetter

Alla kort från Axess ger dina
kunder problemfritt tillträde.
Många olika tillval gör att din
biljett kan sammanställas individuellt. Allt kan väljas - från
materialet, över önskad livslängd
till lagringskapaciteten. Streckkods- och RFID-kort har ett gemensamt:
De har alla den högsta kvaliteten
"Made in Austria".
Högkvalitativa material och den
stabila uppbyggnaden av korten
gör att de har lång livslängd och
fungerar utan problem.
Även vid extrema temperaturer
från minus 30 till plus 60 grader
Celsius. Vårt team ser till att varje
kort fungerar perfekt.

Tjänster

Med Axess Tickets och
Smart Cards har du alltid
det riktiga kortet för
skidanläggningen tillhands –
och det har även dina kunder

Maskinvarusystem

Databearbetning

Smarta Tickets
från Axess

Barcode Card Redlight

Smart Card One Way

Högkvalitativ streckkodsbiljett av papp

Kortproffset för enstaka tillträde

Denna biljett har skapats särskilt för engångsbiljetter och är mycket användarvänlig.
I biljettskrivaren Axess SMART PRINTER 600 trycks
de högkvalitativa pappbiljetterna ut direkt och
försedda med den vanliga giltighetsinformationen.
Därvid krävs inget ytterligare förbrukningsmaterial.
Detta utgör en mycket bra och prisvärd lösning för
skidanläggningen.

Smart Card One Way tjänar som elektronisk biljett för en enda användning. Med hjälp av det
integrerade chippet kan all information om behörighet lagras direkt på kortet. Allt efter önskemål
kan Smart Card One Way erhållas med utförande
på skiktad specialpapp eller plast. Den direkta
termotryckningen gör det möjligt att trycka olika
biljett- och giltighetsdatum på Smart-kortet. Dessutom sticker Smart Card One Way upp genom
sin kontaktlösa funktionsduglighet. Chipkortet är
särskilt omtyckt av våra kunder för sin användning
som dag- eller veckokort (utan deposition).

4C Offsettryck med skyddslack
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

Elektroniskt skrivbart
Enastående tryck tack vare
direkt termotryckning
Kontaktlös prestanda
RFID-Chip (Long Range)
Går att få som 0,5 mm pappeller plastkort av hög kvalitet
4c-Offset-tryck

Tillval: Med hålslagning för
upphängning med band

Tillval: RFID Chip (Short R.)

Programvarulösningar

Framsida

Biljetter

Framsida

PRODUKT
Funktioner

Maskinvarusystem

PRODUKT
Funktioner
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Innehåll

Axess AG / Biljetter & Smart cards

Databearbetning
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Baksida

Tjänster

Baksida

Smart Card Lite

Smart Card TRW Stripe/Full

Det återanvändbara säsongkortet

Kortet bland behörighetskorten som kan allt

Smart Card Lite sticker ut genom kontaktlös
prestanda och gör därför entrén för dina kunder
särskilt bekvämt. Det kan kodas flera gånger och
förses med olika biljett- och giltighetsdatum.
Dessutom finns möjlighet att trycka flera upplysningar på det, till exempel en QR-kod. Chipkortet
av plast fungerar utan batteri och är mångsidigt
användbart. Vare sig det rör sig om säsongkort,
medlemskort eller kort för online-bokningar på internet – Smart Card Lite från Axess är den optimala
lösningen.

Smart Card TRW Stripe och Full är biljetter av
mycket hög kvalitet. Med det integrerade chippet
är de mycket lämpliga för kontaktlös överföring av
data. Chipkortet lagrar ägarens personliga information och även ända upp till fem behörigheter.
På Smart Card TRW Stripe skrivs data ut visuellt
läsbart på ThermoReWrite-remsor. Biljetten är
mångsidigt optiskt och elektroniskt skrivbar.
Detta gör att det kan användas under flera år.
Kortet bryts inte så lätt på grund av materialet
och är tåligt mot kyla och hetta (från -30 till +50
grader) och har därför lång livstid. SMART CARD
TRW Full erbjuder samma funktioner som SMART
CARD TRW Stripe. Enda skillnaden är att det har
ett större utskrivningsomfång.

Enastående tryck tack vare
direkt termotryckning
Kontaktlös prestanda
RFID-Chip (Long Range)
Går att få som 0,7 mm plastkort av hög kvalitet
4C-Offset-tryck
Tillval: RFID Chip (Short R.)

Elektroniskt mångsidigt
Kan kodas
Skrivbart på många sätt
ThermoReWrite-remsor
"Full"-versionen har
större utskriftsområde
Kontaktlös prestanda
RFID-Chip (Long Range)
Upp till 5 behörigheter
för biljett- och persondata
I hög grad splitterfri och kan
användas vid -30°C till +50°C

Framsida

4C-Offset-tryck
Tillval: RFID Chip (Short R.)

Maskinvarusystem

Elektroniskt kodat

PRODUKT
Funktioner

Programvarulösningar

PRODUKT
Funktioner
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Innehåll

Axess AG / biljetter & Smart cards

Databearbetning
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Biljetter

+

Smart Card TRW remsa
ThermoReWrite-remsor för
flergångsbruk på framsidan

+
Smart Card TRW Full
Har ett större utskrivningsomfång

Tjänster

Baksida
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Innehåll
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Vi sätter stort värde på äkta
partnerskap med våra kunder
och partner samt lägger vikt vid
att våra system och produkter
är sant individuella. Detta är
grunden för vår affärsframgång i
hela världen. Vårt tänkande och
handlande präglas av vår önskan
att erbjuda våra kunder speciella
och skräddarsydda lösningar.

affärsmässiga lösningen för
deras krav och deras kunders
behov. Det är viktigt för oss att
ständigt öka våra erbjudanden,
att konsekvent vidareutveckla
teknologierna samt att främja
innovationer. Därav drar våra
kunder och partner extra stor
nytta, och vi ger dem nya chanser samt jämnar vägen för dem i
framtiden.

Programvarulösningar

Hur kan vi hjälpa dig?
Inte bara vårt duktiga projektmanagement-team, utan även
vår telefonsupport samt
utbytes- och reparationsservicen finns alltid där för dig.

Maskinvarusystem

Databearbetning

Smartare
Service
från Axess

Tjänster

Biljetter

Vi strävar efter att alltid ge våra
kunder den bästa tekniska och

53

Innehåll

Axess AG / Service

Axess Services

Idrifttagning och slutkontroll

En projektansvarig från Axess analyserar
detaljerna med kunden på plats. Detta är
en unik service som Axess erbjuder.

Med detta menas att den installerade
apparaturen tas i drift. Dessutom genomförs på varje enskild arbetsplats funktionstester och slutkontroller.

Projektmanagement

Data Center Service

Assistans inom kommunikationsoch nätverksplanering. Att motta
och förbereda placering, dokumentation
och specifikation av kundens egna utvecklingar.

Med DATACENTER.SERVICES erbjuder
Axess dig att överta nödvändig konfiguration av värddatorn och skydd av dina
data. Axess DATACENTER erbjuder dig
högsta datorkapacitet, högsta grad av
säkerhetsskydd, utmärkt internetanslutning, skydd mot fel i säkerhetssystemet,
skydd genom reservströmstillförsel mot
haveri och extra säkerhetskopiering på
extern ort.

Utbildning
Våra professionella utbildningar gör
att du blir skicklig i att ta hand om våra
produkter. I POS-utbildningen på plats
lär sig dina medarbetare att hantera
Axess-systemen direkt på arbetsplatsen.
Vid den speciella administrations- och
integrationsutbildningen lär du dig
att införliva Axess-programmen med
SOAP-tjänsterna.

Installation
Installationen utförs i regel av kunden
själv. Med installation förstås att montera
apparaturen på plats.

Support
Underhåll av brandväggen
Underhåll av virusscannern
Installation av buggfixar i driftsystemet
Utbyte av maskinvarukomponenter
Underhåll av diverse SW-licenser
Revision av programvaruleverantörer
som Oracle

Maskinvarusystem

Undersökning på plats

Programvarulösningar

We customize solutions
Som vid alla våra produkter kan även Axess
service anpassas till dina behov. Du kan välja att
skaffa upp till High-Priority Support.

Biljetter

vi står dig till förfogande för all slags rådgivning.
Med vårt ITSM-verktyg får du dygnet om snabb
självservice. Alla förfrågningar dokumenteras och
kan hämtas upp av vår supportpersonal.

Tjänster

Hos Axess får du skräddarsydda system från en
och samma leverantör. Du är som kund vår partner
och åtnjuter därför vårt omfattande service- och
supportutbud.
Undersökning på plats, optimal projekthantering,
utbildning och upplärning av de anställda på plats
gör att ditt Axess-system kan fungera oklanderligt.
Med det grundläggande underhållsavtalet, som
är automatiskt inkluderat, garanterar vi att du får
snabb behandling av alla dina förfrågningar och

Databearbetning

Säkert, skräddarsytt och hanterat på bästa sätt
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