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Kortfattet, forenklet løsning
for svømmehaller

Produkter i top kvalitet.
Driftsikre og brugervenlige enheder
gør Deres gæster glade

Forenklet standard konfiguration
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TEGNFORKLARING
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RECEPTION
Her kan placeres et POS kassesystem med tilhørende kundedisplay,
kasseskuffe, kreditkortbetalings terminal og kvitteringsprinter.
Yderligere f.eks. en bordlæser/encoder for armbåndkodning af eksempelvis
siliconebånd for sæson- og flertursgæster, personale, klubber m.v.

2

BETALINGSKASSE EMS 4000
Kan have alle former for betalinger : Kontanter og med byttepenge, kreditkort og NFC kort samt senere med MobilePay.
Kan udstede kvitteringer, billetter og plastkort - og som en helt speciel
option for svømmehaller/badeland m.v. kan den udstede engangs armbånd med stregkode (optionelt med RFID).
Man kan lægge beløb på en billet (med RFID), på et RFID-armbånd og
anvende disse som kontaktløs betaling i cafeteria, for sol, for wellness,
for ydelser, for butikskøb m.v.
Terminalen skal have internet-opkobling.

3a PERSONMØLLER IND
DKC leverer en lang række forskellige typer af disse, der alle giver passage
via et armbånd, et kort eller en billet (alle med eller uden stregkode, med
eller uden RFID.

3b PERSONMØLLE UD
Som for indgangspersonmøller gælder det samme - DKC har mange typer
og med mange funktioner, f.eks. kan der være tilsluttet en udgangslæser,
der "sluger" billetter og engangsarmbånd - og optionelt også siliconebånd
med RFID.
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DIVERSE LÆSERE FOR ADGANG TIL .....
Forskellige typer læsere (for stregkoder og/eller RFID kan give adgang til
omklædningsrum, baderum, sauna, solarium, wellness o.a.

5 UPLOAD TERMINALER m.v.
På disse kan man se sin saldo på sit armbånd, på sin billet eller på sit kort.
Optionelt kan terminalen være med betaling for at lægge ekstra beløb ind
på sit brugermedie (lige som for EMS 4000 betalingsterminalen).

6 BAR, CAFETERIA, RESTAURANT, BUTIK
Her kan placeres et POS kassesystem med tilhørende kundedisplay,
kasseskuffe, kreditkortbetalings terminal og kvitteringsprinter.
Yderligere f.eks. bordlæsere (r/w) for RFID-kort, -billetter og -armbånd.

7 TEKNIKRUM / ADMINISTRATION / KONTOR
Her placeres relevant, cenjtralt udstyr for at styre, kontrollere og overvåge
hele systemet samt software for alle løsninger med en tilsluttet PC.
Der skal være internetopkobling til systemet (leveres af kunden selv).

ANDRE PRODUKTER RELATERET TIL OPGAVERNE
Der kan leveres en lang række produkter til de aktuelle opgaver, ligesom
DKC har en del softwarepakker (nogle standard, som f.eks. for adgangskontrol til diverse lokaler, områder, parkering m.v., andre er 100% kundespecifikke, så som betalingssystemer, bestillinger og betalinger hjemmefra
for diverse ydelser og produkter, bookingsystemer, klubsystemer til f.eks.
fitnessklubber, solcentre m.v.).
Derudover leveres PARKERINGSSYSTEM med ind- og udkørselsterminaler, selvbetjenings betalingsterminaler, manuel, personalebetjente kassefunktioner, bomsystemer, tællesystemer, guidesystemer, der leder alle
bilister til en ledig P-bås, trafiklys og alle for for skilte.
Til brusekabiner leveres smukke brusepaneler, der styres af poletter eller
mønter, eller af RFID-medier - eller er gratis.
Og naturligvis en række forskellige mønt- og poletautomater, RFID-læsere,
validatorer og meget andet.
Og til en del svømmehaller og badelande, idrætshaller og lignende kan
leveres højttalersystemer, musik i disse m.v. samt såkaldte "Maden-erklar"-systemer i f.eks. cafeteria o.a., trådkløse systemer for tjenerkald, for
mobil betaling ved Take-Away og betaling hos kunden.

BRUGERMEDIER
DKC's totalystemer anvende mange forskellige brugermedier :
* Plastkort - med/uden stregkode, m/u RFID, m/u foto-ID og mange andre
* Engangsarmbånd - m/u stregkode, m/u RFID, m/u selvklæbende lukning
* Siliconearmbånd m/u stregkode, m/u RFID, engangs- eller genbrugsbånd
* Nøglebrikker (berøringsfri eller RFID) for bl.a. adgangskontrolsystem
* Billetter m/u stregkoder, m(u RFID

Som De kan se, er der tænkt på (næsten) alt, således at De får den optimale løsning, til den
bedste mulige pris - med produkter i topkvalitet og en god, effektiv og personlig betjening af såvel
salgspersonale som af det tekniske personale og af servicefolk.
Kontakt os for aftale om et møde hos Dem, hvorpå vi kan afdække Deres behov, krav og
ønsker til en aktuel opgave på bedste vis - og derefter give Dem et godt tilbud.

DET KAN BETALE SIG OGSÅ FOR DEM,
DERES VIRKSOMHED og

PRODUKTOVERSIGT
(Kortfattet oversigt over nogle af de omtalte produkter)
EMS 4000
Terminal
for bl.a.
selvbetjent
betaling,
billetkøb,
køb af armbånd,
upload,
kvitteringer,
vouchers
o.m.a.

RFID-læsere
offeller
on-line

Kan have alle former for
betalinger, kan udstede
billetter, armbånd m.v.
og man kan lægge
beløb ind på sit
brugermedie
m.v.
Med åbning af
personmølle o.lign.
Udgangslæser kan
have "sluge"-funktion
af engangsarmbånd
og af f.eks. siliconearmbånd.

Polet-,
mønt- og
vekselautomater

Terminal for
styring af op
til 8 maskiner
og f.eks.
brusepanel

Bruseppanel
i mukt design,
robust og driftsikkert, med
eller uden
RFID eller
poletautomat.

Diverse standere
med læsere for
ind- og udgang

Bordlæsere for
kodning m.v. af
RFID-medier

Diverse såkaldte
batchterminaler
for registrering
af armbånd o.a.
med stregkode
og/eller RFID,
saldo-tjek af
disse o.m.a.

Mange typer af
personmøller, drejelåger og
karusseller (drejekryds)
Indendørs
stander med
indbygget
læser for
RFID eller

Også udendørs
standere
med læsere
leveres

DESKTOP SYSTEM
med touchskærm
billet-, armbåndog kortprintere,
bordlæsere og
encodere samt
100% kundespecifik software.

