
Via System Salg Via System Support

Sandager 8 Jernbanegade 10G

2605 Brøndby 9800 Hjørring

Tlf.: 36 19 21 18 Tlf.: 30 25 02 22

Mail: salg@via-system.dk Mail: service@via-system.dk

Entré- og billetsystem med adgangskontrol
______________________________________________________________

Leverandør til svømmehaller, idrætscentre, fitnesscentre, sportshaller, 

feriecentre, museer, sportsarenaer, forlystelsesparker, turistattraktioner mv.

Billetautomat / Selvbetjeningsautomat

Vores billetautomat arbejder automatisk, så gæsten selv kan bestille, betale
og udskrive både billetter og abonnementskort på en meget nem måde. 

Entré / indgang kan drives uden personale og åbningstiden kan udvides.

Der betales med kontanter, danske og international kort samt MobilePay. 

Billet- & betalingssystem

Via billetsystem med indbygget POS system sælger både billetter, abonnementer, 
udlejning, svømmeudstyr, services & varer fra kiosk/café osv.

For lynhurtig håndtering af gæsterne, har systemet en ekstrem hurtig grænseflade
med meget høj print hastighed af billetter, stregkoder & chipkort osv.

Automatisk adgangskontrol via personmøller

Vores billetsystem arbejder sammen med personmøller, så gæsterne 
automatisk får både ind- & udgang iht. deres køb.

Adgangskontrollen foregår automatisk uden ekstra personaleforbrug.

Adgangsnøgle i form af en entrebillet, nøglebrik, armbånd eller andet

Omklædningsrum / skabe

Vi bruger inventar fra Hollandske Kupan, som er en af de førende producenter
af højkvalitet inventar til udsatte & krævende miljøer med vandpåvirkning. 

Kupan tilbyder komplette løsninger til omklædningsrum, skabe, sanitære vægge 
samt skræddersyet snedkerarbejde i ekstrem slidstærk højtrykslaminat. 

Vend



Besøg vores nye hjemmeside

Her kan du læse og lære meget mere om os og alle vores produkter.

Læs mere om vores kundetilpassede løsninger og kunde anmeldelser.

Du kan også læse mere om nogen af vores kundereferencer og se billeder
fra de mange forskelligartet løsninger vi tilbyder.

Service & support alle dage kl. 6 - 22

Vi tilbyder service og support alle ugens 7 dage imellem kl. 06 – 22

Vores service & support koncept er optimeret til ferie- fritids- og 
underholdningsbranchen.

Vi tilbyder også service & support af andre/alle fabrikanter.

Vores konsulenter kigger gerne forbi

Kontakt vores salgsafdeling for flere spørgsmål & mere info om 
produkter & priser

Vores sælgere kommer gerne på besøg for at demonstrere vores 
produkter & komme med forslag til at forbedre virksomhedens 
nuværende IT løsninger.

Visitor Management løsninger
______________________________________________________________

Læs mere om vores løsninger til besøgende hos ferie-, fritids- og underholdningsbranchen

☻ Billetsystemer ☻ Betalingssystemer ☻ POS systemer

☻ Adgangskontrol ☻ ESD kontrol / afladning ☻ Selvbetjeningsterminal

☻ Adgangsmøller ☻ Sikkerhed ☻ Info terminaler / skærme

☻ Person tællere ☻ Parkeringsanlæg ☻ Omklædningsrum / skabe

☻ Visitor Software ☻ Pengeløs betjening / samfund ☻ Billetautomat

☻ Låsesystemer ☻ Hotel software ☻ Rådgivning & projektering

☻ Energistyring ☻ Service alle dage kl. 6 – 22 ☻ Service af alle fabrikanter
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