Easy Entrance
Řešení pro placený vstup

Kaba řešení placeného vstupu poctivý obchodní model

Vlastnosti

Čistá sanitární zařízení přitahují více zákazníků k
Vašim prostorám, což znamená více příjmů. Toto platí
pro jakýkoliv typ prodejen jako jsou restaruace nebo
nákupní zařízení ve veřejných prostorech, nádraží,
motoresty atd. Ale jak zaplatíte náklady na udržení
Vašich prostor v čistotě bez ztráty profitability? My
máme řešení.

Zasunutelné tyče turniketu pro bezpečnou únikovou
cestu.

Přátelský, ergonomický a štíhlý design.

Pravá a levá instalace.
Ovládací software ve webovém prohlížeči v různých
konfiguračních úrovních pro získávání dat a jejich
analýzu, řízení automatu a s podporou pro zákaznické
věrnostní systémy.
Cloudové úložiště pro přístup k datům kdykoli a
kdekoli.

Přehled
Chytré řešení Easy Entrance je platební automat s
integrovaným tříramenným turniketem. Používáním
jeho systému payback, můžete financovat čistší
toalety, což plně uspokojí Vaše zákazníky a zvýší Váš
příjem.
Zákazníci obdrží za malý vstupní poplatek kupon,
který mohou uplatnit jako slevu, ve chvíli kdy
uskuteční nákup ve Vašich prostorách. Jako výsledek,
máte spokojené hosty, zákaznickou loajalitu a zvýšený
příjem s žádnými dodatečnými náklady.

Kvalitní payback kupóny, např. s hologramovým
proužkem pro snížení podvodů.
Rozsáhlé tarifní úrovně (např. pro toalety a prostory
sprch).
Čtečka karet pro jednoduchý přístup zaměstnanců.
Zásobníky mincí pro různé měny.
Dětské dveře pro volný přístup dětí či vozíčkářů a pro
únikové cesty.
Zvláštní výstupní turnikety pro neomezený tok lidí.

Ale Easy Entrance nabízí více: Nabízíme Vám ovládací
software, upravený pro Vaše aktuální potřeby, pro
kontrolu a analýzu Vašeho přístroje a souvisejících
dat. Nezáleží zdali jednoduše získáte data z
jednotlivého automatu nebo integrujete vše do
Vašeho prodejního systému či e-shopu. Pět
konfiguračních úrovní nabízí účelné řešení přímo pro
Vás.

www.profiparking.cz

+420 602 308 551

Aplikace
Řešení Easy Entrance je perfektní pro obchodní zařízení s přístupem veřejnosti. Uživatelské rozhraní přichází v
několika jazycích a je tedy perfektní pro letiště, železnice a autobusová nádraží, stejně jako pro následující
prostory:
Restaurace a cateringová zařízení
Nákupní centra
Čerpací stanice a motoresty
Železniční stanice
Kempy
Městské veřejné toalety
Turistické atrakce s vysokým pohybem lidí: hrady, muzea, vyhlídky

Části systému

Platební automat s třírameným turniketem
Kombinace pro placení, vstup a vydávání kupónů. Pomáhá zajistit to, že i
hosté, kteří nic nenakupují, přispějí na Vaše náklady. Jednoduché použití,
působivý design.

Dětské dveře
Manuálně výkyvné dveře pro volný vstup dětí a handicapovaných. Slouží
také pro průchod zboží, transport a jako dodatečná úniková cesta.

Výstupní turniket
Zabraňuje neplacenému vstupu. Otáčí se volně ve směru východu pro
snadné opuštění placených prostor.

Validátor kuponů
Slouží k proplacení kupónů na pokladně. Registruje počet proplacených
kupónů a pomáhá zabránit vícenásobnému použití jednotlivých kupónů.

Ovládací software
Pro online kontrolu automatů. Real-time vzdálený přístup skrze software
nebo cloudové služby a analýzy skrze POS systém a účetnictví.
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