
Microlog er et norsk selskap som utvikler kundevennlige og robuste kiosker for ulike forret-
ningsområder. Den avanserte programvaren automatiserer dine salgsprosesser og gir deg fri-
het til å fokusere på andre områder av virksomheten din. Våre automater er kompatible ihht. 
til CE, EMC, Nemko, PNC og PCI. Microlog bidrar til drift av forskjellige betalingsautomater. 
Fjernovervåkning og automatiserte driftsrutiner bidrar til gjøre din omsetning størst mulig.

Skipass-automaten er enkel å bruke for deres gjester, samtidig som den 
er en avansert salgsløsning for deres Skidata Skipass. Automaten tar 
i mot betaling og lader skipass, enten man kjøper et nytt skipass, lader 
et eksisterende, eller skal hente ut et kort ved hjelp av QR-koden fra 
webshoppen. Alt i en og samme transaksjon!

SKIDATA SKIPASS KIOSK 
Den komplette Skipass automaten 
for deres skidestinasjon. 
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Høy sikkerhet Kommunikasjonen mellom automatene og REMAS skjer via krypterte VPN-sertifikat. 
Betalingsterminalene leveres av Nets og er PCI-sertifiserte.

Selg nye Skidata skipass

Kunden kan kjøpe etter eller flere skipass for hele oppholdet på 
deres skidestinasjon om ønskelig. Alle kortene kan kjøpe i en og 
samme transaksjon, nor som gjør automaten enkel å benytte. 

Lad opp kundens eksisterende skipass!

Dersom man allerede har skipass så kan man også lade 
gamle kort på automaten RFID-leser. Bare følg de enkle 
instruksjonene på automatens berøringsskjerm.

Hent skipass med QR-koden fra nettbutikken

Dersom kunden har handlet sine skipass gjennom 
nettbutikken så kan kort enkelt hentes ut ved å skanne 
mottatt QR-kode direkte på automaten

God funksjonalitet sparer tid!

Automatens enkle navigasjon gjør det mulig å både kjøpe 
nytt kort, hente kort med QR-kode og kjøpe flere kort i en og 
samme transaksjon.

Betaling
Skidestinasjonen bestemmer selv hvilke kreditt- og debetkort du aksepterer.  
Alle avstemminger blir gjort direkte på bankkontoen din. Backoffice-løsningen gir 
deg ukentlige inntektsrapporter i tillegg til de fra Skidata DTA. Betalingene er laget 
med PCI godkjente betalingsanordninger, inkludert kontaktløs mulighet. 

Microlog Remote Management System (REMAS)
Vi tilbyr våre kunder et kraftig web-basert administrasjonspanel

KRAFTIGE FUNKSJONER
• Fleksibel rapporteringsfunksjonalitet, inkludert lagring av uke, 
 månedsrapporter og avstemminger
•  Utsendelse av daglige, ukentlige eller månedlige inntektsrapporter via e-post
•  Registrering av alle transaksjoner med kopi av kvitteringer direkte 
 i administrasjonspanelet
•  Automatiserte SMS- eller e-postvarsler når du skal fylle på kort 
 eller kvitteringspapir før det er tomt
•  Fjernkontroll av betalingsenheten
•  Fjernoppgraderinger og overvåkning av automater

Et Nytt verktøy som øker inntektene dine
Kiosken tilbyr forskjellig funksjonalitet som skaper fordeler ved å spare tid og øke avkastningen

• PIN-kode for produksjon av 1-200 gyldig skipass for gruppebestillinger (B2B-salg). 
 Salgsordren sendes via e-post til kontoret ditt rett etter at oppgaven er ferdig. 
•  REMAS tilbyr muligheten til å markedsføre salgskampanjer ved å tilby en nedsatt pris for eksempel for å selge koret 
 før sesongen starter. Du legger opp kampanjen selv gjennom det nettbaserte kampanjeverktøyet.



MÅLSKISSE

SKIDATA SKIPASS KIOSK

Microlog er et norsk selskap som utvikler kundevennlige og robuste 
kiosker for ulike forretningsområder. Den avanserte programvaren 
automatiserer dine salgsprosesser og gir deg frihet til å fokusere på 
andre områder av virksomheten din. Våre automater er kompatible ihht. 
til CE, EMC, Nemko, PNC og PCI. Microlog bidrar til drift av forskjellige 
betalingsautomater. Fjernovervåkning og automatiserte driftsrutiner 
bidrar til gjøre din omsetning størst mulig.

Microlog is a Norwegian company located in the 
City of Langhus just 24 km south of Oslo.
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Kabinettet  

• Antistøv, antistatisk, 3-5 mm stål, pulverlakkert
 Monteres på gulv eller vegg
•  Intern kabling
•  Automatisk AC og oppvarming, temperaturområde 
 -25 - + 60 grader Celsius

PC

•  Advantec i5 industrielt hovedkort
•  4GB RAM
• 250GB Samsung Industrial SSD
• 1 HDMI, 1 VGA, 2xEthernet
• 6 USB, max 5 RS232(3 interne)
• Wake On Lan (krever at nettverket støtter dette)
• Automatisk start av OS etter strømstans

Utstyr

• 15-tommer SAW berøringsskjerm
• 1000Nits backlight monitor
• Masung industriell printer, USB
• Kortdispenser har kapasitet for 500 kort, 
 thermoutskrift 
• Nets IUN250 med leser for kontaktløse kort 
 PCI 6.0 godkjent betalingsterminal
• Opsjon: 1000W UPS

Godkjenninger

• Nemko 
• EMC
• CE
• PNC
• FCC
• Støtter Universelt design

Godkjennninger – Card Payment Industry

• BITS-godkjent 
• PNC-godkjent
• PCI godkjent betalingsløsing

Skipass kiosks - Specifications


