GAVEKORTAUTOMAT

SELG FLERE GAVEKORT!
Microlog tilbyr kjøpesentrene en trygg og enkel måte å selge
fleregavekort. Microlog sin gavekortautomat har vist seg å være
en god løsning da Microlog har levert over 140 automater på det
skandinaviske markedet. Microlog er en av markedslederne
i Europa innenfor denne bransjen. Formålet med å investere i en
gavekortautomat kan være forskjellig, og vår løsning tilfredstiller alle
krav. Det finnes ikke en mer effektiv løsning for å selge gavekort, og
den årlige kostnaden for en gavekortautomat er veldig lav i forhold
til manuelt salg fra betalingsterminal.

ENKEL BRUK
Den selvbetjente løsningen tillater kunden
å kjøpe 1-10 gavekort med kreditt- eller
bankkort. Det er også mulig å sjekke saldo
på gavekort direkte i automaten.
Det intuitive programmet gjør det enkelt
og hurtigt for kundene å kjøpe gavekort.
Kunden får også en kvittering
med all nødvendig informasjon.
Automaten forhindrer kø, og bidrar dermed
til å øke salget i høysesong.

SALGSRAPPORTER OG
ADMINISTRASJON
Automaten foretar avstemming til deres
oppgjørskonto via Nets. Deretter sendes
avstemmingsrapporten pr epost til
deres organisasjon. Det sendes også en
ukentlig rapport som gjør det enkelt å
avstemme tallene. Vi holder dine historiske
data trygge i 10 år i en avansert nettportal.
Der kan du også finne gamle kvitteringer og
mye mer. Vår avanserte rapportgenerator
automatiserer både e-postrapportering
og SMS-rapportering. Det betyr at vi sørger
for omsetningen av gavekort, mens dere kan
utføre viktigere oppgaver!

Blant våre kunder finner du Thon Property AB, Amfi Drift AS, Steen og Strøm Senterdrift (Klepierre),
DNB Næringseiendom, Coop og mange flere.

WEBPORTAL AUTOMATISERER DIN
DRIFT AV GAVE-

VERDI FOR
PENGENE
Både maskinen og applikasjonen er utviklet
for å vare i mange år.
Etter flere år med kontinuerlig utvikling
sammen med våre kunder leverer vi høy
kvalitet på både maskinvare og den
integrerte programvaren. Spør våre kunder!

Microlog drifter i dag automater for flere
forskjellige kunder. Webportalen automatiserer
og forenkler driften på en trygg måte for din
bedrift. Sikkerhet er viktig, og trafikken til og fra
webportalen er derfor kryptert med godkjente
sikkerhetssertifikat.
Website identification | GeoTrust has identified
this site as Microlog AS / DROBAK, Frogn / NO
Koblingen til serveren er kryptert.

TEKNISK DATA:
Størrelse:
Kort plass kapasitet:
Skriver:
Betalingterminal:
Monitor:
Kreditt- og bankkort:
Internett:
Godkjenninger:

BSK og PNC-godkjent
PIN-skjold

529 x 1700mm
500 kort (inkluderer ekstra magasin)
Termisk 80mm, 55g, 75m
Ingenico IUN250, Xenteo
19-tommers, Touch 6mm sikkerhetsglass
Støtter alle vanlige typer
Etter avtale
BSK, PNC, Nemko, Seko, FCC, CE

Aksepterer bank- og
kredittkort

Microlog AS er spesialisert på utvikling og leveranse av selvbetjente betalingsløsninger til forskjellige markeder som retail, helse, parkeringavfall, billettering og annet. Blant våre kunder finner du kjøpesenter, parkeringsselskap, kinoer og det Offentlige. Gjennom design i samarbeid
med kunden finner vi frem til den optimale løsningen. Tiden fra Idé til
ferdig produkt tar ofte kort tid, noe som betyr at kunden ofte kan starte
drift svært raskt. Ta kontakt for nærmere informasjon om våre løsninger.

Kvitteringer skrives ut
til kunden

Microlog AS er et norsk selskap lokalisert
i Drøbak, bare 30 km sør for Oslo.
MicroLog AS | Holterveien 4B
1448 DRØBAK | NORGE
Kontorstelefon: +47 47 800 200
post@microlog.no | www.microlog.no

