Kayak Merkezleri
& Teleferikler

TÜRKÇE

Axess AG / Şirketimiz
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Giriş yönetiminiz için merkezi ve esnek bir konsept mi
arıyorsunuz? Öyleyse Axess, sizin için doğru adres.
Biletleme, kasa ve giriş sistemleri çözümlerimiz
modüler yapıları sayesinde tam ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanır ve her an g
 enişletilebilir. Yenilikçi ürünleri
geliştiriyor ve teşvik ediyoruz − böylelikle
yelpazemiz sürekli büyüyor.

Hello!
We are
Axess.

CRM verilerinin toplanması, kolayca idare edilmesi ve
yönetimi için yenilikçi yazılım ürünlerinden modern

Axess

Axess AG
Kendimizi tanıtalım.
giriş sistemlerine kadar − spor ve eğlence alanlarında
giriş ve komple çözümler söz konusu olduğunda
Axess tam donanımlı servis ortağınızdır. Axess'te her
şey tek elden çıkar ve kendi Innsbruck f abrikasında
üretilir. Biletler ve giriş çözümleri böylelikle
"Made in Austria" güvencesi altına alınmıştır.
Akıllı yazılım söz konusu olduğunda ortağınız b
 iziz.
Çözümlerimizle iş akışı süreçlerinizi iyileştiriyor ve
müşteri memnuniyetini arttırıyoruz.

Axess AG
Ana Merkez: Salzburg/Avusturya
Fabrikalar: Innsbruck
Axess West

Merkez Ofis
Ofisler
İş Ortakları

İsveç
Finlandiye
Rusya

Çek cumhuriyeti
Danimarka
Güney Kore

Kuzey Amerika

Fransa
Japonya

İspanya
Meksika

Çin

İtalya
Romanya
Bulgaristan
Slovenya

Kazakistan
Türkiye

Şili
Yeni Zelanda
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Axess AG / Referanslar
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Axess

Worldwide
on snow.
İskandinavya
Almanya
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

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

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Himos
Hafjell/Kvitfjell
Geilo

Rusya

Çekya

Spindlermühle

Japonya

Avusturya

Fransa

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette
Patscherkofel
Seefeld

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

ABD
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

Kazakistan
Chimbulak
Kok Tobe

Slovenya

Kranjska Gora
Vogel

Türkiye

Şili

Palandöken
Konaklı
Sarıkamış

Valle Nevado
La Parva
Cerro Castor

İtalya

Bulgaristan
Pamporovo
Chepelare
Panichishte

Romanya

Dolomiti Superski
Sinaia
Sestriere
Vulcan Straja
Valmalenco
Voineasa
Madesimo
Paganella

Çin
Vanke Lake Songhua
Genting Resort Secret Garden
Thaiwoo
Cuiyunshan Galaxy

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

Arjantin
Ushuaia

İsviçre

Yeni Zelanda

St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen
Stoosbahnen

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

Sayfa

Veri yönetimi
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Donanım sistemleri
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Yazılım çözümleri

30

Akıllı Biletler

44

Servisler

50

Axess

İçindekiler

Axess'ten
akıllı veri
yönetimi

Axess AG / Veri yönetimi
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Axess DATACENTER
Akıllı veri yönetimi – güvenli ve verimli
Axess DATACENTER

Özellikler
Axess DATACENTER sistemlerimizin
kalbidir. Tüm kasa ve giriş çözümleri
çevrimiçi olarak Axess DATACENTER'e
bağlıdır. Sisteminizdeki tüm cihazlar
ile bilgi alışverişinde bulunup yöneti
mini sağlar. Merkezi olarak saklanan
verilerle, sadece birkaç tıklama ile
ihtiyaca özel faturalar ve raporlar
düzenlenebilinir. Axess DATACENTER
ayrıca Axess web mağazası ve CRM
çözümleri için temel teşkil ediyor.

›› Hesaplanabilir maliyet
›› Bilgi işlem merkezinde en yüksek
güvenlik standartları
›› Yüksek çalışma süresi (uptime)
›› Güncel donanım
›› Tek elden kolay yönetilebilen
paket

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

DATACENTER SERVICE (DCS) ile
her şey kendiliğinden gerçekleşir.
Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı
olarak, tüm y
 önetim ve veri güvenliği
dâhil, işletimin tamamını üstleniriz.
Axess bilgi işlem merkezi, en yüksek
güvenlik standartlarına ve daima
güncel olan birinci sınıf donanımlara
sahiptir. Günlük işlerinizle kaygılan
madan ilgilenebilirsiniz.

Opsiyonel olarak, DATACENTER
APPLIANCE ile yerinde çözüm
de tercih edilebilir. Bu durumda
DATACENTER, bulunduğunuz noktaya
yerel olarak, cluster çözümü şeklinde
kurulur. Avantajınız, verilerinizin lokal
olarak sizde olmasıdır, fakat bunun
yanında hizmetimizin keyfini de
çıkarırsınız. Yani bu "komple kolaylık
paketidir". İhtiyaca ve servis derecesine
göre üç paket arasından seçebilirsiniz.

Veri yönetimi
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Axess AG / Veri yönetimi

Axess CLICS
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Satış Noktası

Giriş noktası

Arayüzler

Raporlama

CLICS, tüm konfigürasyonların
merkezi arabirimi ve temelidir.
CLICS sayesinde kasa sisteminiz
basit adımlar ile ihtiyaçlarınıza
uygun olarak uyarlanabilir. İster
kullanıcı yetkilerinin tanımlanması,
ister çeşitli tarife yapılarının yöne
tilmesi olsun, CLICS ile bunların
dışında çok daha fazla ayarı da
sezgisel kullanımı sayesinde
kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz.

Her kullanıcı, CLICS yönetim
panelini isteğe bağlı olarak kendi
ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.
Böylelikle kullanıcı için tüm önemli
fonksiyonlar ve veriler doğrudan
oturum açtıktan sonra gösterilir.
Kapsamlı widget seçeneği de
kullanıma sunulmuştur.

Özellikler
›› Sezgisel kullanım
›› İhtiyaca özel yapılandırma

Yönetim Paneli

›› Tarayıcı tabanlı yazılım
›› Hizmetlerde üstün şeffaflık
›› Şifreleme sayesinde güvenlik

POS (Satış Kasası) konfigürasyonu

Raporlama

Ürün ve tarife yönetimi

Çeşitli formatlarda dışa aktarım

POS konfigürasyonu

Grafiksel analizler

Ödeme yöntemleri ve klavye
ataması

POS, giriş ve bölge raporları

Fiş ve bilet şablonları

İnteraktif raporlar

Esnek rapor filtresi

Kasiyerlerin
ve yetkilerinin yönetilmesi
Kasa işlemleri günlüğü

Giriş konfigürasyonu

Dashboard özet sunuyor

Giriş konfigürasyonu

Teknik izleme

Görsel ve sesli uyarılar

Boş kayıt alanı

	Kara listenin (kart blokelerinin vs.)
oluşturulması ve bakımı
Giriş günlüğü

Arayüzler CLICS aracılığıyla

Axess donanımının (geçitler, POS)
çevrimiçi/çevrimdışı durumu
	Gerçek zamanlı hata ve
bilgi mesajları özeti

Widgetler

kurulur

İsteğe bağlı seçim ve sıralama

bakıma alınır

Temel pakete dâhil

güncellenir

Ayrı ayrı yapılandırılabilir

Erişim hakları yapılandırılabilir
	Kullanılabilirlik ya da
çevrimiçi durum kontrol edilebilir

Veri yönetimi

İhtiyaca özel yapılandırılabilir veri yönetimi

Axess donanımı:
güvenilir, güvenli, verimli.
İhtiyaca özel: Tüm Axess ürünleri
serbestçe birbiriyle kombine edi
lebilir. Yenilikçi biletleme, kasa ve
giriş çözümleri modüler yapıları
sayesinde tam ihtiyaçlarınıza göre
yapılandırılabilir.
Gelecekteki teknolojiler kolayca ve
her an eklenebilir. Axess'te her şey
tek elden çıkıyor. Kendi üretimimiz
olan giriş b
 iletlerinden, ihtiyaca

özel kasa ve giriş sistemlerine,
yapılandırma ve CRM verilerinin
toplanması ve yönetilmesi için
uygun yazılıma kadar.
Dünya çapında iki milyardan fazla
işlem Axess sistemleri üzerinden
gerçekleşiyor. Global olarak 200
milyondan fazla RFID kartımız
sistemlerimizde kullanımdadır.

Donanım sistemleri

Axess'ten
akıllı
donanım
sistemleri

14

Axess AG / Donanım sistemleri

AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

Performanslı kasa sistemi.

Maksimum performans sağlar: Satış noktası için yazıcı.

sezgisel ve hızlı kullanımına da
olanak tanır. Kolay okunan müşteri
ekranında misafirleriniz anında
hesaplanan tarifeleri görebilir.
Kameranın çektiği fotoğraf ile her
sezon bileti kişiselleştirilir ve üçüncü
kişilere verilmesi engellenir.

Özellikler
›› Yapılandırılabilir kullanıcı arayüzü
›› Karmaşık tarife yapısında
bile kolay bilet çıkışı
›› Çevrimiçi ve çevrimdışı işletim
›› Fonksiyon uyarlaması ve esnek
klavye ataması

Çok kısa sürede biletinizi alın −
Axess SMART PRINTER 600 ile hızlı
geçiştesiniz. Çünkü yazıcı, sadece
tek çalışma adımında piyasada
yaygın olan ISO standardındaki
biletleri yazdırıyor, siliyor, kodluyor
ve okuyor. Tek cihazla tüm işlemleri
yapabilirsiniz: İster barkod b
 iletler,
ister RFID kartlar olsun, Axess
SMART PRINTER 600 ile kompakt,
hepsi bir arada çözüme sahipsiniz.

Kullanıcıların yeni kart tiplerine
geçişleri de kolay ve hızlıca yapıla
bilir. Biletler için entegre hazne ve
durum gösterge LED'i gibi detaylar
verimli çalışmayı destekler.

Özellikler
›› Akıllı kartların ve barkod
biletlerinin okunması ve
yazılması.
›› Grafik ve termal direkt baskı
›› Kâğıt ve plastik kartlar işlenebilir.
›› Bilet standartları:
ISO 15693 ve ISO 14443
›› LAN arayüzü
›› Biletler için entegre hazne

Dokunmatik ekran
Sezgisel kullanım.

Müşteri ekranı
Reklam alanı olarak da
kullanılabilir

Kart beslemesi
Kart haznesi üzerinden otomatik veya manuel bilet
beslemesi / bilet çıkışı.
LAN arayüzü
İletişim arabirimi.

Kamera
Kişiselleştirilmiş
sezonluk kartlar için
misafirlerin yüksek
çözünürlüklü
fotoğrafları.
Termal baskı kafası
300 dpi baskı çözünürlüğüne
kadar, motorlu indirilebilir
termal baskı kafası.

Bilet haznesi
Pratik bir şekilde cihaza
entegre edilmiştir.

Axess SMART PRINTER 600
Akıllı kartların okunması ve yazılması için bir
veya birkaç yazıcı bağlanabilir.

Fiş yazıcısı
Barkod biletleri için bilet
yazıcısı olarak da kullanılabilir.

Axess SMART PRINTER 600 WTP
Giriş/çıkış bölmesinden elle besleme
üzerinden bilet girişi veya bilet haz
nesine bilet çıkışı.

Donanım sistemleri

Performanslı, sağlam bir kasa
sistemi yoğun ziyaretçi akınında
önemlidir. Axess SMART POS,
hızlı kart satışı ve güvenli ödeme
yönetimi sayesinde verimli işlem
leri kolaylaştırır. Fiş yazıcısı sadece
raporların ve fişlerin basılmasına
yaramakla kalmaz, aynı zamanda
barkod bilet yazıcısı olarak da
kullanılabilir. Yüksek ç özünürlüklü
dokunmatik ekran, sistemin
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Axess SMART PAD 600

Axess PICK UP BOX 600

Verimli bilet kodlaması.

Saniyeler içinde çevrimiçi siparişten RFID biletinize ulaşın.

Yer kaplamayan, çok yönlü yete
nekli entegre antene sahiptir –
bu sayede kart, daha yerleştirme
işlemi sırasında algılanır ve verimli
bir çalışma şekline olanak tanır.
Durum LED'i lamba modunda
okuma ve yazma işlemi konusunda
bilgi verir.

Özellikler
›› RFID biletlerin yazılması
ve okunması
›› Anten, USB, LAN ve
KEYBOARD WEDGE
›› Near Field Communication (NFC)
kullanımına hazır
›› ISO 15693
›› ISO 14443

Uzun bekleme kuyrukları olmadan
RFID biletinize hızlıca ulaşın.
Stressiz, çevrimiçi bilet satın
alın ve bunu PICK UP BOX 600
üzerinden yerinde teslim alın.
Axess PICK UP BOX 600, Axess
SMART SCANNER 600 ve Axess
SMART PRINTER 600 ile donatıl
mıştır. Yer kaplamayan ve s ağlam
tasarımı sayesinde sistem kolayca

entegre edilebilir. Axess ürün
lerinin modüler yapısı sayesinde
Axess PICK UP BOX 600'ün de
servisi kolayca yapılabilir ve
gelecekteki yenilikler ile sonradan
donatılabilir. Böylelikle biletler
en kısa sürede misafirlerinize
ulaşır. Sağlam yapısı dış a
 landa
kullanıma olanak tanır.

Özellikler
›› Barkod biletlerinin veya akıllı
kartların çıkışı
›› Hava koşullarına dayanıklı
konstrüksiyon
›› Yer kaplamaz
›› Sorunsuz self servis için
sezgisel kullanım
›› Kullanım kılavuzu paneli için
isteğe bağlı tasarıml

Okuma ve yazma
RFID çipli kartların hafızasına.

Anten
10 cm kapsama alanına kadar.

Axess SMART SCANNER 600
Sipariş kodunu veya kuponu tarayın ve bileti alın
− sezgisel ve hızlı.

Axess SMART PRINTER 600
Saniyeler hızında barkod biletlerini veya
akıllı kartları basar. Gruplara teslimat
da mümkündür.

Durum LED'i
Sinyal modunda güncel
durumu gösterir.

Donanım sistemleri

Axess SMART PAD 600, RFID çipli
kartlara verilerin yazılmasına ve
verilerin okunmasına yarar. Kart
baskısı gerekli olmadığında düşük
maliyetli bir alternatiftir. Axess
SMART PAD 600, örneğin oteller
gibi iştirak işletmeler ve başka ön
satış noktaları için son derece
uygundur. Bunun dışında Axess
RESORT.LOCKER segmentinde
de kullanılır.
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AX500 TVM NG

Axess TICKET KIOSK 600

Akıllı ödeme ve satış otomatı.

Dahiyane bilet otomatı

Sezgisel menü yönlendirmesine
sahip renkli ekran, verimli bir şekil
de, 24 saat boyunca ve farklı diller
de, tarife seçimi için yönlendiriyor.
Bilet satışına ek olarak, AX500
TVM NG, otopark sistemleri için
ödeme otomatı olarak kullanılabilir
ve satış noktası sisteminize
kusursuz bir şekilde entegre olur.
Misafiriniz kredi kartı, nakit veya
NFC aracılığıyla ödeyebilir. Sağlam

yapısı sayesinde AX500 TVM NG
dış mekan için çok iyi donatılmıştır
ve vandalizme karşı korunmuştur.
İlgili ihtiyaçlara göre isteğe
bağlı yapılandırılabilir ve iade
otomatı olarak da kullanılabilir.
Bu sayede "özel uyarlanmış
çözümler" serisinde tam olarak
yerini buluyor. Tek tek üretiliyor.

Özellikler
›› Banka veya kredi kartı ile
nakitsiz ödeme
›› Her yönde yerleştirilen
banknotları kolayca algılar
›› Madeni para ile ödeme
›› NFC ile ödeme
›› Dış mekan için uygundur
›› Bilet geri verme ve para iadesi

Çok amaçlı ve interaktif: Axess 
TICKET KIOSK 600 akıllı teknolojisiyle,
kullanıcı-dostu arayüzünü yepyeni
bir bilet otomatında birleştiriyor.
Bu bilet otomatı, bilet satın alma
sürecini hızlandırıp kolaylaştırarak,
bilet satış noktalarındaki yoğunluğu
azaltıyor. Axess TICKET KIOSK 600
ile çok daha iyi bir müşteri deneyimi
sunabilirsiniz.
Teslim-alma-servisi kolaylaştırıldı:
Axess TICKET KIOSK, internet
üzerinden alınan R
 ezervasyon
Voucher’larını basmanı
zı da kolaylaştırıyor.
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Okuyucu modülü; hem barkod,
hem RFID biletleri, bununla birlikte
evde basılan Print @ Home biletler
veya akıllı telefonlardaki QR kodları
da hızlıca okuyarak, m
 isafirlerinize
self servis hizmet sunuyor.

NAKİT modülü, 4 farklı bozuk para
dışında 2 farklı kağıt para tipini
otomatik ayıran haznelere sahip.
Opsiyonel olarak, banknot geri
dönüştürücüsü de eklemek
mümkün.

27 inç boyutundaki dokunmatik
ve renkli ekran, tüm bilgilere kolay
erişim imkanı sağlıyor. Yüksekliği
ayarlanabilir monitör ise ergonomik
kullanım rahatlığı sağlıyor.

Axess TICKET KIOSK 600‘un KREDİ
KARTI versiyonunda ise, kullanıldığı
ülkeye özel kredi kartı terminali
ileriye dönük NFC çözümlerinin
kullanımına uygun olarak sunuluyor.
Gelecek versiyon ise, biletlerin
geri verilerek depozito geri
ödemesi alma imkanı da sunacak.

Axess TICKET KIOSK 600
ihtiyacınıza göre ayarlanabilen
çeşitli ödeme y
 öntemlerini de
destekliyor.

Yüksek çözünürlüklü 27“ dokunmatik ekran
Kullanıcı-dostu menü yönlendirmeleri ve
ekran yüksekliği-ayarlanabilir ADA moduyla.

TVM TICKET SCANNER
Barkod ve çipli kartların okunması için.
Axess TICKET SCANNER 600
ISO 14443 veya 15693 formatlarındaki
RFID çip kartları, barkodları ve akıllı
telefonlardaki QR kodları okuyabilir.
Dâhili bilet yazıcısı
ThermoReWrite teknolojisi.
Opsiyonel
Çipli kartların (RFID akıllı kartların)
çıkışı ve yeniden yüklenmesi.

Özellikler
›› ADA Moduna sahip dokunmatik
ekran
›› Nakit modülü ve kağıt para
okuyucusu;
opsiyonel banknot iade
fonksiyonu ile beraber
›› NFC ile ödeme imkanı
›› Dış mekan kullanımına uygun
›› Bilet iade ve ödeme

Donanım sistemleri
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Donanım sistemleri

Axess'ten
akıllı
geçitler
Tüm geçişler açık
Axess'in yenilikçi giriş sistemleri ile
kayak ve dağ sporu merkezinizin
başarısına yeni bir soluk getirin.
Modüler yapıları s ayesinde Axess
çözümleri sadece bulunduğu
duruma özel ihtiyaçlara uyarlana
bilmekle kalmıyor, aynı zamanda
çok kolay bir şekilde gelecekteki,
yenilikçi Axess ürünleriyle
sonradan donatılabiliyor. Size
maksimum esneklik sunmak için
geçmiş yıllarda kapsamlı bir ürün
yelpazesi geliştirdik. İster askılı
(gantry), ister yere montajlı (floor
mounted), ister paletli (floor

mounted with pallet) ister tamamen
görünmez montajlı (invisibly moun
ted) – Axess geçitleri esnek montaj
olanaklarına sahiptir. Turnike ve
kanat varyasyonlarının yanı sıra
Axess giriş sistemleri bariyersiz
girişler için ADA versiyonu ile de
donatılabilir.
We customize solutions.
Bu sebeple doğru çözümleri bul
mada size danışmanlık veririz.
Ayrıca size yüksek seviyede hizmet
vererek giriş sisteminize tamamen
güvenebilmenizi garanti ederiz.
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AX500 Smart Gate NG

Axess modüler sistem.

Esnek varyasyonlardaki giriş sistemi.

Bir sistem − çok sayıda olanak.

Axess AX500 Smart Gate NG ile,
esnek olarak ihtiyaçlarınıza uyarla
yabileceğiniz akıllı bir geçide sahip
olursunuz. Montaj türünü, anteni,
okuyucuyu ve geçit birimi modunu

Modüler sistem.
Montaj türü
Anten
Okuyucu − Tarayıcı
Geçit birimi

kendiniz seçersiniz. Ç
 evrimiçi
konfigüratörümüz aracılığıyla
sistemi her yerden ihtiyacınıza özel
kombine edebilir ve görebilirsiniz.
Geçitlerin ayrı ayrı kontrolü ve
doğrudan kumandası için opsiyonel
olarak Axess GATE CAMERA ve
Axess LANE C
 ONTROL MONITOR
de mevcuttur.

Özellikler
›› "Eller serbest" bilet kontrolü
›› Girişten temassız geçiş
›› İhtiyaca özel açma ve
kapatma hızı
›› Eloksal alüminyumdan sağlam
sütün

Floor mounted

Pallet mounted

Controller

Scanner

Donanım sistemleri

Her hava koşulunda ve milyonlarca
açma ve kapatma işleminden
sonra sorunsuz çalışan güvenilir bir
geçit, iyi bir giriş sisteminin teme
lidir. Ancak modern geçitler birbi
riyle iletişim de kurmalı ve akıllı bir
sisteme entegre de edilebilmelidir.
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›› Modüler yapı sayesinde
yapılandırılabilir
›› Opsiyonel: Ekstra geniş model
sayesinde bariyersizlik (ADA)

Scanner mit Display
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AX500 Lane Control Monitor

Axess HANDHELD 600

Sekiz giriş şeridine kadar görsel giriş kontrolü

Sezgisel kullanımlı mobil kasa.

AX500 Lane Control Monitor ile
aynı anda sekiz giriş şeridine kadar
kontrol edilebilir. Şeridin açılması
opsiyonel olarak otomatik veya
manuel gerçekleşebilir. Sezgisel
arayüz hızlı kullanıma olanak tanır.

Özellikler
›› Sistemde kayıtlı resim
dosyalarının gösterilmesi
›› Seçilen bilet türlerinin hedefe
odaklı kontrolü
›› Girişin otomatik veya manuel
açılması.
›› opsiyonel: Kamera ile fotoğraf
çekimi ve ilk girişteki kontrol
fotoğrafı ile karşılaştırma

Hava koşullarına dayanıklı Axess
HANDHELD 600 sağlam ve kulla
nışlıdır; gün ışığına elverişli renkli
ekrana sahip kaliteli dokunmatik
ekran ile donatıldığı için konforlu
bir çalışma şekline olanak tanır.
Sezgisel kullanımı sayesinde
zahmetli eğitimlere gerek kalmaz.
Otomatik güncellemeler Wi-Fi
üzerinden doğrudan cihaza
aktarılıp kurulur. Düşük ağırlığı

+

+

Görsel kontrol
Sistemde kayıtlı resim
dosyalarının gösterilmesi

+

Kullanım
Sezgisel kullanım sayesinde
verimli kontrol

+

sayesinde Axess HANDHELD 600
cihazı zorlanmadan bütün gün
mobil olarak kullanılabilir. Cihaz
Wi-Fi ve LTE ile çalışır. HAND
HELD 600 bilet kontrol cihazı
veya bilet okuyucusu olarak da
kullanılabilir ve opsiyonel tabanca
şeklindeki tutacağı ile kullanım
konforu daha da arttırılabilir.

›› Sezgisel kullanım sayesinde
zahmetli eğitime gerek kalmaz.
›› Sağlam, hava koşullarına
dayanıklı tasarım
›› Gün ışığına elverişli dokunmatik
ekran
›› Wi-Fi üzerinden otomatik
güncellemeler
›› Opsiyonel: Mobil bilet yazıcısı

Gövde
Dış alanda kısıtlamasız
kullanımı için sağlam
ve hava koşullarına dayanıklı
tasarım.

Renkli dokunmatik ekran
Gün ışığında rahat
görüntülenme, renkli ve
dokunmatik kaliteli ekran.

Kullanım
Akılı telefonda
olduğu gibi
sezgisel kullanılabilir
dokunmatik ekran.

+

Özellikler

Mobil yazıcı
kolay ve kablosuz bilet basımı.

+

Donanım sistemleri

AX500 Lane Control Monitor,
çalışanlarınızı geçiş kontrolünde
destekler. Giriş sırasında sistemde
kayıtlı olan fotoğraflar AX500
Lane Control Monitor'de anında
gösterilir ve giriş yapan kişiyle
karşılaştırılabilir. Bu sayede b
 iletin
verimli ve kesin kontrolüne olanak
tanınır. Opsiyonel olarak kamera
ile giriş anında bir fotoğraf çekile
bilir. Bu fotoğraf ilk girişteki
ile karşılaştırılabilir.
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Car Axess NG Entry & Exit
Zaman tasarruflu, kullanıcı dostu otopark alanı yönetimi.
Çıkış

Otopark alanına veya katlı otoparka
girişte işlemler hızlı olmalıdır. Car
Axess NG hızlı bilet çıkışı ve 1,3
saniye süren hızlı açma süresiyle
etkiliyor. Sık rulo değişimi ortadan
kalkıyor, çünkü bir rulo ile 2.500'e
kadar barkod bileti basılabiliyor.
Axess Gate CONTROLLER 600
ile donatılmış olması sayesinde,
otopark abonelerinin işlemleri
akıllı kart aracılığıyla kolayca
yapılabilir. Plaka algılaması saye
sinde araçlar bilet okutmadan da
giriş yapabilir. Ayrıca bariyerin
otomatik frenleme optimizasyonu
daha fazla güvenlik sağlar.

Car Axess NG Exit araç çıkışında
hızlı bilet işlemesi sağlar. Entegre
edilmiş Axess SMART SCANNER
600 Modülü, otopark aboneleri
için barkod biletlerinin ve RFID
çipli kartların okunmasına ve
kontrol edilmesine olanak tanır.
Renkli ekran ve opsiyonel diya
fonlu çağrı düğmesi optimum
kullanım kolaylığı sağlar. Axess'ten
alıştığınız gibi kullanıcı için sesli
ve görsel bir destek de mevcuttur.
Opsiyonel plaka algılaması biletsiz
çıkışa da olanak tanır. Ödeme ise
bu durumda kredi kartıyla yapılır.

Özellikler
›› Rulo başına 2.500 bilet basar
›› Park aboneleri için RFID akıllı
kartları okur ve kontrol eder
›› Frenleme optimizasyonlu bariyer
›› ç ve dış mekan için donatılmıştır
›› Opsiyonel: Plaka algılaması
ve kredi kartı fonksiyonu
›› Çevrimdışı ve çevrimiçi mod
›› Çağrı düğmesi ve diyafon

AX500 Ticket Dispenser
Her türden barkod
biletlerinin hızlı basılması. Sadece
her 2.500 bilette rulo değişimi.

+

+

Car Axess NG
Dört veya sekiz köşe profilli,
bükülebilir bariyer olarak da mevcuttur.
Frenleme optimizasyonlu bariyer
sayesinde hasarlara karşı koruma.

Donanım sistemleri

Giriş

Axess AG / Donanım sistemleri
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Turuncu Kılavuzlar.
Müşteri etkileşimi için renkli yönlendirme sistemi.

Axess PICK UP BOX 600 ü
 zerinde
ise misafir Turuncu Kılavuz ile

saniyeler içinde basılı biletine
ulaşıyor.Antenin turuncu kısmı
transponderin pozisyonunu
gösteriyor. Tarayıcıda Turuncu
Kılavuz ile biletin t utulacağı
nokta görselleştiriliyor.

Donanım sistemleri

Turuncu Kılavuzlar

şekilde tespit edilebilmek için
biletin hangi noktaya t utulması
gerektiği bu sayede saniyeler
hızında görülebiliyor.

Good to Know

Turuncu sadece Axess'in rengi
olmakla kalmıyor, aynı zamanda
yeni Turuncu Kılavuzlarımızın
da rengidir. Renkli yönlendirme
sistemi, misafirin etkileşimde
bulunması istenildiği tüm noktaları
açıkça işaretliyor. En iyi ve en hızlı

30

İçerdiği değerler önemli
Axess'in yenilikçi yazılım çözümleri
giriş sistemlerinizi daha da akıllı
hale getirir. Standart arabirim
lerden müşteri kayıt ve müşteri

kazanma programları gibi CRM
çözümlerine kadar – Axess'in akıllı
yazılımları ile güvenli tarafta yer
alırsınız.

Yazılım çözümleri

Axess'ten
akıllı
yazılım
çözümleri
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Web Biletleme Programı
Akıllı internet satışı için Axess web mağazası çözümleri
WTP numaralı bilet

Misafirlerinize, özel web mağaza
nızda bilet satın aldıktan sonra bir
kupon veriliyor. Bu kupon kasada,
AX 500 TVM (Ticket Vending Ma
chine) veya Axess PICK UP BOX
üzerinden hızlı ve kolayca geçerli
bir kayak biletiyle değiştirilebiliyor.
WTP numaralı bir Axess Akıllı Kar

ta sahip olan sürekli gelen misafir
ler bu karta istedikleri sıklıkta web
mağazasından yükleme yapabilir.
Ayrıca Axess WTP-Sales harici
satış noktalarını da büyük çaba
sarf etmeden kurmanıza yardımcı
olur. B2B web mağazası sayesinde
B2B müşterilerinizi misafirlerine
en iyi hizmeti sunmakta destek
lersiniz. Böylelikle misafiriniz
rahatça güne başlayabilir ve
otelden doğrudan piste gidebi
lir. Bu sadece stressiz bir kayak
günü sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda seve seve tekrar gelen
daima memnun misafirler sağlar.

Web mağazası
B2C
›› Misafir bileti çevrimiçi satın alabilir
›› Kasalarda daha az personel
ihtiyacı
›› Misafir için kasalardaki bekleme
süresi ortadan kalkar

WTP numaralı bileti web
mağazasında yükleyin.

Biletle doğrudan liftlere gidin.

›› Sürekli gelen misafirler bilete
kendileri de tekrar yükleme
yapabilir

Web mağazası
B2B

WTP numarasız bilet

›› Otelde, kayak kulübünde vs.
bilet basımı ve çıkışı.
›› Otelde ödenebilen bilet
›› Toplu fatura kesme

Web mağazasında
kupon/kod satın alın.

Kupon/Kod ile TVM'ye
veya Axess PICK UP BOX'a gidin.

Biletle doğrudan liftlere gidin.

Print @ Home Tickets

WTP numarası
Her WTP numarası
eşsizdir ve sadece tek bir karta
tahsis edilebilir

+

Bileti önceden evde yazdırın veya
akıllı telefona kaydedin.

Bilet geçişte taranır ve misafir anında kayak
alanına giriş izni alır.

Yazılım çözümleri

Kasalardaki uzun bekleme
kuyrukları sadece kayak misa
firlerinin sabrını zorlamaz, aynı
zamanda işletmeci olarak sizin
için de gizli masraflar doğurur.
Bu nedenle modern kayakçılar
artık biletlerini stres yaşamadan
internet üzerinden satın alıyor.
Axess'in Web Biletleme Progra
mı (WTP-Sales) bu amaçla kayak
merkezinizi, hem B2C hem de B2B
alanında, modern bir çevrimiçi
biletleme sistemiyle destekliyor.
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Arabirimler

We customize solutions

Üçüncü parti yazılımların kolay entegrasyonu

Hayatı daha kolay ve esnek hale getiren çözümler
Axess, kayak merkezleri için çok sayıda giriş kontrol sistemi çözümü sunuyor. Tüm Axess ürünlerinin işlevsellikleri en
güncel teknolojiyi temel alıyor. Ve tabii ki her gün yeni çözümler geliştiriyoruz. Bununla gurur duyuyoruz!

DCI 4 Ticket
Management

DCI 4 External POS arabirimi,
bilet düzenlemesi için gerekli olan
tüm bilgilerin harici kasa sistemine
gönderilmesini garanti eder. Eşzamanlı
olarak veriler ilgili teleferik işletmeci
sine aktarılır. AX-Coding harici kasa
sistemi ve kurulmuş Axess SMART
PRINTER arasında kusursuz
iletişime olanak tanır.

DCI 4 Ticket Management arabirimi,
harici satış kanallarına, barkodların veya
QR kodlarının üretilmesi için yetkilerin
verilmesine olanak tanır. Bu fonksiyon
sadece barkod biletlerinin üretilmesi
için kullanılır. Örneğin yaz işletmesin
deki tek seferlik dağ gezileri için bilet
düzenlemesi klasik bir uygulamadır.

Fatura: Hızlı fatura
için çözüm
Faturalar düzenleyin
İrsaliyeli satışları
ay sonunda toplu hesaplayın
İrsaliyelerin hesabını kesin
Tamamen CLICS'e entegre edilebilir
	Tasarım editörü ve taslak seçimi saye
sinde faturalama aracı maksimum
esneklik sunar.

Doğrudan liftlere (DTL):
Müşteri kazanma programı

AX 500

veri bankası

Doğrudan liftlere gidin! DTL ile lift bilet
lerinize her zaman tekrar yükleme yap
mak çok kolay. Hesap kesimi, liftlerde
skipass kullanıldıktan sonra, kredi kartı
üzerinden otomatik yapılır. Avantajı:
Artık hiç sıra beklemeden veya her sefe
rinde yeni bilet satın almadan, hemen
kayağa başlayın.

Grup yönetimi:
Kayak misafirleri için hizmet ve seyahat acenteleri için bonus
Grup Yönetim Aracında seyahat grubu
nun kişi bilgileri seyahat acentesi tara
fından toplanır. Herkes bundan yararla
nır. Organizatör daha iyi koşullardan ve
kasa çalışanları ise misafir işlemlerinin
daha kolay yapılmasından faydalanır.

Kayak birliği havuzu:
Kayak birlikleri ile hesap kesimi
Ön tanımlı bilgilere göre
kolay faturalama
Sıklığa göre faturalama: Biniş
sayısına göre faturalama
Zamana göre faturalama: Kullanım
süresine göre faturalama

Bonus kulübü

DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

DCI 4 Finance arabirimi üzerinden tüm
işlemler harici bir finans sisteminde
kaydedilir. Bu sayede irsaliyelerin
düzenlenmesi veya ödeme ihtarı işlem
leri Axess sisteminin verileri temelinde
gerçekleşebilir.

DCI 4 CRM arabirimi üzerinden Axess
sistemi tarafından kaydedilen veriler
harici CRM programlarına aktarılabilir ve
analiz edilebilir.

Üye modülü, DTL müşteri kazanma
programının genişletmesi olarak, kişi
bilgilerini kaydederek anonim günlük
misafirleri kişiselleştirilmiş sürekli gelen
misafirlere dönüştürmeye olanak tanır.
Müşterilerin ihtiyaçları daha iyi karşıla
nır, doğrudan posta gönderilerek hede
fe odaklı ve kısa sürede iletişim sağlanır
ve pazarlama faaliyetlerindeki iletim
kaybı minimuma indirilir.

Kayak kulübü
Bir taşla üç kuş: Axess, kayak kulüplerinin
genç yeteneklerini ve kulüp üyelerini
teşvik ederek destekliyor. Kayak kulüp
leri bu yazılım çözümü ile üyelerinin
verilerini daha rahat görebilir ve
kendileri yönetebilir.

Yazılım çözümleri

DCI 4 External POS
ve AX-Coding
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Axess CONNECT

Axess CONNECT.CRM

Kayak merkezi ve misafirlerinin ilgi alanlarının birleşimi

Özelleştirilmiş İletişim.

Dijital araçlar, birçok kayak merkezi
için artık kaçınılmaz durumda.
Bilet satın alımından, d
 ijital içerik
bilgi paylaşımına ve tabiki sosyal
medya - Axess CONNECT tüm bu
özellikleri de size sunuyor. Siz,
birçok ayar için harici b
 ağlantılara
yönlendirme yapan değil, tek bir

kaynaktan her detayın ayar
lanabildiği komple bir p
 akete
sahip oluyorsunuz.

Axess CONNECT.APP

Axess CONNECT.CRM Müşteri
İlişkileri Yönetimini sistematik
olarak kurgulamaya imkan verirken,
misafirlerinizle olan etkileşiminizin
de gelişmesine yardımcı oluyor.
Tüm bilgiler merkezi olarak DATA
CENTER’da toplanıyor. Burada,
misafirlerinizin kişisel bilgileri
yönetilip pazarlama aktiviteleri için
kullanılıyor. Kayak merkezi opera
törü olarak siz, CONNECT.CRM ‘i
misafirlerinizin ihtiyaçlarını daha iyi
anlamak ve en mükemmel hizmeti
sunabilmek için kullanabilirsiniz.

Misafirleriniz için kolay arayüz
Misafirleriniz kayak merkeziniz
hakkındaki tüm bilgilere Axess
CONNECT.APP sayesinde
erişebiliyor. Hava durumu, cafe &
restoranlar, etkinlikler, bilinmesi
gerekenler, kişiye özel teklifler ve
tabiki mobil uygulama ü
 zerinden
bilet satın alabilme imkanı.
Mobil uygulama kullanıcıları, kişi
selleştirilmiş tekliflere direk olarak
cevap verebilir, bilet satın alabilir

+

ve yaşadığı deneyimleri sosyal
medya üzerinden paylaşabilir.
Bu uygulama sayesinde siz Kayak
Merkezi olarak verimli ve etkili olan
yepyeni bir pazarlama kanalına sa
hip olursunuz. Tekliflerinizi m
 üşteri
profilleri ile eşleştirerek, kişiselleş
tirilebilen teklifler ve buna bağlı
yepyeni deneyimler sunabilirsiniz.

Belirli tarih aralıklarında alınan ra
porlarla, misafirlerinizin satın alma
alışkanlıklarını ve spesifik kişisel
datalarını merkezi olarak topla
yıp yönetebilirsiniz. Raporlama
sonrasında, misafirlerinize sistem
üzerinden kullanıcı-dostu arayüzle
oluşturacağınız haber bültenlerini
direk olarak SMS veya e-posta ile
gönderebilirsiniz.
Haber Bülteni pazarlamasına ek
olarak, Axess CONNECT.CRM ile
misafirlerinize „Sadakat Programı“
da sunabilir ve b
 elirli a
 şamalarda
puan toplayarak aranızdaki
etkiletişimi arttırmaya katkı
sağlayabilirsiniz.

Kayak Merkezi Bilgileri
Hava Durumu, Pistler, liftler ve
dağ hakkındaki raporlar

›› Merkezi Veri Toplama
›› Kişisel Müşteri Hesabı
›› Gizlilik Uyumlu
›› Belirli sorgular ile filtrelenebilir
›› Bireysel raporlamalar
›› Sezgisel kullanıcı arayüzü
›› Push Mesaj Bildirimleri
›› E-Posta ile Haber Bültenleri
›› Şirketiniz için özelleştirilebilir
tasarım

Özellikler
›› Hava durumu
›› Mobil uygulamadan bilet satın alma
›› Kayak merkezi hakkında bilgiler
›› Etkinlikler

+

›› Sosyal Medya

Kişiselleştirilmiş müşteri hesabı
Tüm önemli kişisel bilgileri kayıt etmek

Mobil Bilet Satın Alma
Mobil Biletler (QR-Kod,
Voucher) ve WTP numarası
ile fiziki bilete gün/kontör
yükleme

Etkinlikler & Sosyal Medya
Restoranlar, Cafeler, Etkinlikler
ve Özel teklifler

Özellikler

+
+

Haber Bülteni
E-Posta veya SMS ile

+

Yazılım çözümleri

Axess CONNECT ile kayak
merkeziniz, akıllı iletişim ç ağındaki
misafirleriniz için son model
pazarlama araçlarına sahip oluyor.
Modern insanoğlunun iletişim ve
etkileşiminin merkezindeki akıllı
telefonlar, kayak merkezlerinde
de yanımızdan eksik olmuyor.
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Axess RESORT SOLUTIONS 4.0
Sizin için verimli, misafiriniz için konforlu
RESORT.RENTAL ise hızlı ve
sorunsuz bir kiralama süreci sunar.
Müşteri veri yönetimi, envanter
yönetimi ve ödemeler tek ve bü
tünleşik sistem üzerinden yönetilir.
Misafir kaydı ve ekipmanların
rezerve edilmesi mağazada
çevrimiçi olarak yapılır.
Axess RESORT.LESSONS ise kayak
okulu entegrasyonunu sağlar. Kolay
zaman yönetimi, kayak öğretmen
lerinin uygun zaman aralıklarını
göstererek, kayak okulunu daha
verimli hale getirmeyi imkan tanır.

Axess tarafından sağlanan Axess
RESORT.LOCKER çözümü ile kolay
kullanımlı entegre kiralık dolap
yönetimine kavuşursunuz. Dolap
rezervasyonu, ödeme ve y
 önetimi,
merkezi olarak kontrol edilir.
Dolapları açmak için gerekli olan
tek şey sadece „Skipass“. RFID
temassız kartınız hem skipass
görevini görüp turnikelerde
geçmenizi sağlar, hem de kiralık
dolabınızı açmaya imkan verir.

Axess RESORT.CHARGE ile misa
firlerinize nakit taşımayacakları ve
tüm noktalarda güvenli n
 akitsiz
ödeme yapabilecekleri bir alt
yapı sunabilirsiniz. Kart üzerine
yüklenilen para, skipass haricinde
kayak merkezi içerisindeki diğer
yiyecek & içecek satın alımları
için de kullanılabilir. İ stenildiği
zaman online olarak veya
Axess SMART POS üzerinden
para yüklemesi yapılabilir.

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

Özellikler
›› Hepsi-bir-arada yönetim
›› Ödeme sistemleri için harici
firmalarla entegrasyon
›› Verimli kaynak yönetimi
›› Misafirler için mükemmel servis
›› Online Bilet satışı
›› Kayak ekipmanı rezervasyonu
›› Kayak bileti ve dolapları tek kart
ile yönetebilme
›› Kayak biletini merkez içerisinde
ki farklı yerlerde banka kartı gibi
kullanabilme imkanı

RESORT.LESSONS

Yazılım çözümleri

Axess RESORT.SOLUTIONS
efektif biletleme, geçiş kontrol
yönetimi ve harici servislerle en
tegrasyon için akıllı çözümler su
nar. Hepsi-bir-arada yönetim kolay
lığı sayesinde, personel ihtiyacını
azaltarak, verimli ve başarılı yöne
tim sağlar. Bütünleşik servis paketi
ile, bilet satışları, otopark, kayak
kiralama, dolap kiralama ve kayak
okulunu tek çatı altında yönetebi
lirsiniz. Böylece misafirleriniz bu
konforlu ve hızlı çözümler ile harika
bir kayak günü geçirebilirler.

RESORT.CHARGE

DATACENTER
CRM &
Web Ticketing
Monitoring &
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Axess RESORT.LOCKER

Axess RESORT.RENTAL

Biletiniz anahtarınızdır.

Kiralık ekipmanın esnek rezervasyonu
Özellikler

Axess RESORT.LOCKER kilitli
dolap yönetimini sisteminize
entegre eder. Misafirlerinizin kilitli
dolaplarını yönetim araçları Axess
RESORT.LOCKER Pro ve Pure
ile rezerve edebilir, yönetebilir
ve faturalandırabilirsiniz. Servis
paneli üzerinden misafirleri
niz kilitli dolaplarını kendileri
yönetebilir. Bilet ise anahtardır!

›› Axess CONNECT.APP veya
Smart POS üzerinden kilitli dolabı
rezerve edin
›› Misafirlerinizkilitli dolapları
kendileri yönetebilir
›› Web sunucusu üzerinden
sistemin merkezi konfigürasyonu
ve oturum açma
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Axess RESORT.RENTAL kiralama
mağazanız için ideal tesis çözü
müdür. Her şey tek elden, her şey
bir veri tabanında. Bu sayede mi
safirleriniz için tek noktadan alış
verişe ve sizin için p
 rofesyonel bir
müşteri analizine olanak t anıyoruz.
Ek olarak envanter y
 önetimini
kolaylıkla hallediyorsunuz.

Axess RESORT.RENTAL yazılımının
esnek entegrasyonu sayesinde
misafirleriniz ekipmanı istedikleri
zaman rezerve edebilir ve
yönetebilir - ÖNCE ÖDE, SON
OLARAK ÖDE ve SONRA
ÖDE bunu mümkün kılıyor.

›› Kısıtlamasız çevrimdışı çalışma
›› Kilitli dolapların çevrimiçi
izlenmesi

Çevrimiçi

AKILLI POS

Bilet

Axess PICK
UP BOX 600

Misafirler biletlerini çevrimiçi veya
Axess SMART POS üzerinden satın
alır, öder ve doğrudan kasadan
alır veya Axess PICK UP BOX 600
cihazından yazdırır.

Müşteriler ekipmanların kaydını ve ekipmanların rezervasyonunu
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL üzerinden veya çevrimiçi yapar

ÖNCE ÖDE
Tüm istasyonlar
Axess RESORT CUBE
üzerinden birbirine bağlıdır.

RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

SON OLARAK ÖDE

SONRA ÖDE
Ekipman hazırlanır
ve teslim almaya
hazırdır.

KULLANIN
Bilet, kilitli dolabın anahtarıdır ve
anında kullanılabilir.

Tüm istasyonlar
Axess

AKILLI POS

RESORT CUBE

RESORT.RENTAL
TEKNİK MASA

RESORT.RENTAL
TEKNİK MASA

üzerinden

RESORT.LOCKER
MANAGER PRO/PURE

bağlıdır.

YÖNETİN

Kilitli dolap

Kilitli dolap, müşteri hizmetleri
ekibi tarafından RESORT.LOCKER
MANAGER PRO veya PURE
üzerinden ya da müşterinin ken
disi tarafından SERVICE PANEL
kullanılarak yönetilebilir.

Müşteri ekipmanı
pistte, doğa yürüyü
şünde veya eğlen
ce parkı ziyareti
sırasında kullanır.
RESORT.RENTAL
TEKNİK MASA

AKILLI POS

GÜNÜN KEYFİNİ
ÇIKARIN

Ekipman bedeli
çıkarken ödenir.
Günün keyfini
çıkarın

GÜNÜN KEYFİNİ
ÇIKARIN

GÜNÜN KEYFİNİ
ÇIKARIN

AKILLI POS

Yazılım çözümleri

SATIN ALIN
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Axess RESORT.LESSONS

Axess RESORT.CHARGE

Geleceğin kayak okulu yönetimi

Akıllı Para Kartı

Kayak öğretmeni ve kayak dersi
randevusu Axess SMART POS
noktalarının olduğu yerlerde veya
online olarak yapılabilir. Sadece bir
kaç tıklamayla seçiminizi yapıp
dersinizi ayarlayabilirsiniz. Online 
randevu aldıktan hemen sonra
müşteri „onay“ maili e-posta ile
gönderilir.

Büyük gruplar ise .csv dosyası
yardımıyla Axess SMART POS‘un
bulunduğu check-in konsolundan
randevularını ayarlayabilirler.
Operatör olarak tüm kayak
öğretmenlerinizin yönetimini direkt
olarak RESORT.LESSONS üzerin
den yapabilirsiniz. Randevular,
faturalama, ödemeler, masraflar
ve bekleyen siparişler. Özel kayak
dersleri için anlık mesajlaşma
yoluyla direk kayak ö
 ğretmeniniz
ile iletişim de kurabilirsiniz.

Özellikler
›› Kayak okulundaki öğretmenlerin
kolay ve efektif zaman yönetimi
ile organize edilmesi
›› .csv içeri aktarma ile grup ders
yönetimi
›› Kayak dersleri optimizasyonu
ile ilgili raporlamalar
›› Müşteri geri bildirim fonksiyonu
›› Kayak öğretmenleri için push
bildirimler

Axess RESORT.CHARGE ile misa
firlerinize kayak merkezinde para
taşımadan, skipass’ları ile hızlı para
ödeme yöntemi sunabilirsiniz.
Bakiye direk olarak kartta değil,
misafirinizin müşteri hesabında
tutulur. Bakiye yükleme Axess
SMART POS noktalarında veya bilet
üzerindeki WTP numarası kulla
nılarak online olarak yapılabilir.

Axess RESORT.CHARGE ‘ı birden
fazla kişi de kullanabilir ve aile
bireyleri eklenebilir. Yapılan tüm
işlemler ve harcamalar müşteri
hesabına girildiğinde
görüntülenebilir.
Ödeme sağlayıcılar ve POS
için 3.parti sağlayıcılar enteg
rasyon yardımıyla bütünsel
çözüm içine eklenebilir.

Özellikler
›› Kredi bakiyesi müşteri hesabına
eklenir
›› Çoklu kullanıcı kullanımı: Örnek:
aile üyeleri eklenebilir
›› SMART POS üzerinden veya online
olarak para yükleme imkanı
›› Hesap birleştirme veya ayırma
mümkün
›› Özelleştirilmiş raporlama
mümkün

Yazılım çözümleri

Axess RESORT.LESSONS kayak
okulunuzun kolaylıkla Axess
RESORT SOLUTION ailesine entegre
olmasına imkan sağlar. Verimli zaman
yönetim uygulaması ile, müsait
kayak öğretmenleri randevu alma
sürecinde gösterilir ve hızlı öğret
men-öğrenci eşleşmesi sağlanır.
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+

+

Bakiye
Kullanılabilir bakiyenizi
kolaylıkla görebilirsiniz

+

Kişisel Müşteri Hesabı
Biletiniz WTP hesabı ile eşleştirilir
Hediye Kartları & Voucher
Kişisel hediye mesajınız ile birlikte

Axess'ten
akıllı
biletler

Axess'in tüm kartları misafirleriniz için hızlı girişe olanak
tanır. Malzeme seçiminden, istenilen kullanım ömrüne
ve hafıza kapasitesine kadar çok sayıda opsiyon biletle
rinizin ihtiyaca özel kombinasyonunu destekler. Barkod
ve RFID kartlarının ortak bir yanı var: Tamamı en yüksek
"Made in Austria" kalite standartlarına uygundur.
Kartların kaliteli malzemeleri ve sağlam yapısı sorunsuz
bir şekilde -30 ile 50 °C derece arasındaki sıcaklıklarda
bile çok kez kullanılmalarına olanak tanır. Kalite
güvence ekibimiz her bir kartın işler olmasını sağlar.

Her bilet fabrikadan çıkmadan önce sıkı kalite kontrol
lere (ISO standardına) tabi tutulur ve elektronik olarak
test edilir. Bunun ötesinde rakiplerin tüm sistemleriyle
de çalışırlar ve müşteriye özel birimlere ayrılmaları
sayesinde üçüncü sistemlerde de kullanılabilirler.
Biletlerinizin şirketinizle uyumlu olması için, istek üzerine
bunlara 4 renkli ofset veya dijital baskı uyguluyoruz.
Bu hizmet akıllı kartlarda en küçük müşteriye özel
partiler olan 50 adet ve üzerinde bile mümkündür.

Biletler

Axess biletleri ve akıllı kartları ile – müşterileriniz
gibi – her zaman doğru kartı elinizde tutarsınız.
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Barcode Card

Smart Card One Way

Kaliteli karton bazlı barkod bilet

Tek seferlik girişler için profesyonel kart.

Bu bilet, tek seferlik girişler için
özel olarak tasarlanmıştır ve bil
hassa kullanıcı dostu olmasıyla
önemlidir. Axess SMART PRINTER
600 bilet yazıcısı ile farklı tüketim
malzemelerine ihtiyaç duymadan
kaliteli kâğıt kartlara doğrudan

barkod basılabilir ve uygun ge
çerlilik bilgisi üzerine yazılabilir.
Bu sırada başka tüketim malze
melerine ihtiyaç duyulmaz. Kayak
merkezleri için çok kullanışlı ve
düşük masraflı bir çözümdür.

Özellikler
›› Koruyucu cilalı 4 renkli ofset baskı
›› PVC ve Bisphenol A içermez
›› Optik kullanım
›› Kırmızı ışıklı termal direkt
kaplama
›› 0,3 mm kalınlığa sahip kaliteli
kâğıt kart
›› opsiyonel: Bantlar ile
asmak için delik

Ön taraf

Smart Card One Way tek seferlik
kullanıma uygun bir elektronik
bilet olarak hizmet veriyor. Entegre
çip yardımıyla tüm yetki verileri
doğrudan karta kaydedilebilir.
İsteğe bağlı olarak Smart Card
One Way kaplamalı özel karton
veya plastik model olarak da mev
cuttur. Termal direkt baskı, farklı
bilet ve geçerlilik verilerinin Smart
Card üzerine yazdırılmasına olanak
tanıyor.
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Ayrıca Smart Card One Way temas
sız kullanım ile etkiliyor. Çipli kart
müşterilerimizde özellikle günlük
veya haftalık kart olarak kabul
görmekte.

Özellikler
›› Elektronik olarak yazılabilir
›› Termal direkt baskı ile
tek seferlik baskı
›› Temassız kullanım
›› RFID çip opsiyonel
›› Kaliteli 0,5 mm kâğıt
ve plastik kart halinde
›› 4C ofset baskı
›› Yüksek güvenlik için şifreleme

Ön taraf

WILLKOMMEN

Biletler

PAUL WINTER

Arka taraf
Arka taraf
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Smart Card Lite

Smart Card TRW, Part & Full

Tekrar kullanılabilir sezonluk kart.

Yetki kartları arasındaki çok yetenekliler.

Smart Card Lite temassız özelliği
ile müşterileriniz için girişi son
derece konforlu hale getiriyor.
Çipli kart birden çok kez kodlana
biliyor ve farklı bilet ve geçerlilik
bilgileri kaydedilebiliyor. Bilete,
örneğin QR kodu gibi başka
bilgiler de basılabiliyor. Plastik

çipli kart pilsiz çalışır ve çok yönlü
kullanılabilir. İster sezonluk kartlar,
ister üyelik kartları isterseniz
internetten alınan biletler için
olsun fark etmez − Axess Smart
Card Lite optimum çözümdür.

Özellikler
›› Elektronik kodlanabilir
›› Termal direkt baskı ile tek
seferlik baskı
›› Temassız kullanım

Smart Card TRW Full ve Part
kalite açısından üstün biletlerdir.
Entegre çip ile temassız veri
aktarımı için son derece uygunlar.
Çipli kart, sahibinin kişisel
bilgilerinin yanı sıra beş yetkiye
kadar da kaydedebiliyor.

›› RFID çip opsiyonel
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yüksek kırılma direnci, soğuğa ve
ısıya dayanıklılığı (-30 °C ile +50 °C
arası) uzun ömrü destekliyor.
Smart Card TRW Full, Smart Card
TRW Part ile aynı özelliklerde,
ancak daha geniş baskı alanına
sahiptir.

Smart Card TRW Part'ta veriler
ThermoReWrite şeridine, okunur
şekilde basılır. Biletin üzerine
optik ve elektronik olarak çok kez
yazılabilir. Bu sayede kart birkaç yıl
boyunca kullanılabilir. Malzemenin

›› Kaliteli 0,7 mm
plastik kart halinde
›› 4C ofset baskı

Özellikler
›› Elektronik olarak çok kez
kodlanabilir
›› Çok kez yazılabilir
ThermoReWrite şeridi
›› „Full" versiyonunda daha geniş
baskı alanı
›› Temassız kullanım
›› RFID çip opsiyonel
›› 5 yetkiye kadar
kaydedilebilir
›› Yüksek kırılma direnci ve
-30°C ila +50°C arası kullanılabilir
›› 4C ofset baskı

Ön taraf

TRW-PART

TRW-FULL

WILLKOMMEN

Biletler

PAUL WINTER
WILLKOMMEN

PAUL WINTER

Arka taraf

+
Smart Card TRW Full
Bilet alanının tamamına her
defasında yeniden baskı
yapılabilir.

Axess Servisi.
Güvenli, ihtiyaca yönelik kusursuz hizmet.
Axess'te tek elden ihtiyacınıza yönelik sistemler alırsı
nız. Müşterilerimizi ortağımız olarak görüyoruz ve en
güvenilir hizmeti sunuyoruz. İlk tesis incelemesinden
teknik teslim almaya ve ürünlerimizin faaliyet gösteren
işletmede devredilmesine kadar size eşlik ediyoruz.
Temel bakım sözleşmesi tüm taleplerin hızlıca ele
alınmasını garanti ediyor, çalışanlarımız danışma

Hizmetlerimizi sürekli genişletmek, teknolojileri
mizi tutarlı şekilde geliştirmek ve yenilikleri teşvik
etmek bizim için önemlidir. Bu sayede geleceğe
doğru yeni adımlar atmak için m
 üşterilerimize
ve ortaklarımıza ek faydalar sağlıyoruz.

We customize solutions.
Tüm ürünlerimizde olduğu gibi Axess'in servisi de
ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.

Proje yönetimi

DATA CENTER SERVICE

Tesis incelemesi
İletişim ve ağ planlaması
Tesisin teslim alınması
İşletime alma
İlk uygulamada yerinde destek

DATACENTER SERVICE (DCS) sayesinde
her şey kendiliğinden gerçekleşir.
Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı olarak,
tüm yönetim ve veri güvenliği dâhil,
işletimin tamamını üstleniriz. Axess
bilgi işlem merkezi, en yüksek güvenlik
s tandartları ve daima güncel olan birinci
sınıf donanımlar sunar. Böylelikle günlük
işlerinizle kaygılanmadan ilgilenebilir
siniz.

Eğitim

Yardım masası

Profesyonel eğitimlerimiz sırasında
sizi ürünlerimizin kullanımı konusunda
eğitiyoruz. Yerinde satış noktası eği
timinde, çalışanlarınız Axess sistem
lerini doğrudan iş yerinde kullanmayı
öğrenir. Özel yönetim ve entegrasyon
eğitimlerinde Axess programlarının ve
SOAP hizmetlerinin entegre edilmesini
öğrenirsiniz.

Çalışanlarımız size sorunlarda ve
arızalarda yardımcı olur. U
 zmanlarımız
en kısa sürede konuya hâkim olup
çözümü bulurlar.

Proje yönetimi, müşteri hizmetleri ve eğitim
alanlarındaki uzmanlarımız her zaman hizmetinizdedir.

Şirket değerlerimiz müşterilerimizle canlı tutulan
iş birliklerini, aynı zamanda sistemlerimizin ve
ürünlerimizin özgünlüğünü baz alıyor. Bunlar dünya
çapındaki ticari başarımızın temelidir. Düşüncelerimize
ve eylemlerimize, müşterilerimize özel ve ihtiyaca
yönelik çözümleri – hem de daima tekniğin güncel
durumunda, sunma gereksinimimiz şekil veriyor.

fonksiyonuyla da yanınızda yer alır. Uluslararası
şubelerimiz ülke dilinde destek sunuyor. Tüm talepler
güvenilir şekilde belgeleniyor ve mümkün olduğu en
hızlı şekilde işleniyor.

Servisler

Axess'ten
akıllı
hizmet

V 3.0

We customize
solutions.
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