


Oplevelser og turisme
Har du en attraktion som skal håndtere billetter 
fra besøgende og har mange kundemedlemmer? 
Så vil du helt sikkert få gavn af en kassesystem-
løsning fra Amero. Vi tilbyder en samlet løsning 
med både kasse, billet- og medlemshåndtering. 

Du har mulighed for at kommunikere med dine 
medlemmer gennem en App og SMS’er med et 
loyalitetsmodul. På den måde kan du give dine 
besøgende mulighed for at have sæsonkort eller 
et stempelkort i deres app, og du kan sende 
tilbud eller info om arrangementer på sms til 
dem.

KAPACITETSSTYRING
Her har du mulighed for at holde 
styr på arrangementer med et fast 
antal pladser..

BESØGSSTATISTIK
Du kan samle en geografisk oversigt 
over, hvor dine besøgende kommer 
fra, som kan gavne din viden om din 
målgruppe.

ONLINE TILMELDING
Få flere medlemmer til din klub via 
en online formular på både 
Facebook og hjemmeside.

IOS OG ANDROID APP
Mulighed for at få din helt egen app, 
som downloades i AppStore eller 
Google Play store.

Salg af billetter
Du har selvfølgelig mulighed for at selv at printe 
billetter på bonprinteren. Her kan du selv 
designe dine billetter, men Amero står 
selvfølgelig også til rådighed med hjælp til at 
designe dem. Vi hjælper også med påsætning af 
printer til kassen, så du kan printe billetter 
direkte fra kassen!

Uanset hvilken type attraktion du har, kan vi 
altid sørge for at du kan printe billetter, 
derudover har du også mulighed for at sælge 
dem online. På den måde kan dine besøgende 
springe køen over og få en super kundeservice 
oplevelse.



Medlemsmodul til attraktioner

Årskort og entré
Med et medlemsmodul fra Amero, har du 
mulighed for at udstede fysiske medlemskort til 
dine besøgende. Modulet bruges typisk ved 
steder med tilbagevendende kunder, såsom 
museer og forlystelsesparker. Her kan de 
besøgende betale en årspris eller sæsonpris 
fremfor en entrepris, hver gang de besøger 
stedet. 

Du får mulighed for at oprette dine medlemmer 
direkte fra kassen, hvor du blot opretter dem 
med deres telefon nr. Derefter kan du altid søge 
efter dem på kassen, for at validere deres 
medlemsskab og evt. rette deres oplysninger. 

FORSKELLIGE TYPER MEDLEMSKAB
Lav forskellige typer af medlemskab 
fx. et VIP kort med specielle fordele 
eller et der gælder på flere lokationer.

EGET DESIGN PÅ KORTET
Der er næsten ingen begrænsninger 
for dit design på medlemskortet. Du 
kan vælge selv at designe kortet eller 
få Amero til at gøre det for dig!

STATISTIK OVER MEDLEMMER
Du har mulighed for at trække 
statistikker over dine gæster ud og 
se hvilke perioder dine gæster er 
mest aktive.

SÆSON & ÅRSKORT
Medlemskaber kan laves som 
sæsonkort eller årskort - dvs. at du 
kan styre om gyldighedsperioden 
skal være fra en bestemt dato til en 
bestemt dato eller for et helt år.

Loyale kunder
Med et medlemsmodul, giver du dine gæster og 
besøgende mulighed for at vende tilbage til dig og 
opnå fordele ved deres medlemsskab. Det er 
noget som skaber loyalitet og du får derfor en 
masse gode ambassadører for din attraktion! På 
den måde kan vi hos Amero hjælpe dig til at gøre 
din forretning mere effektiv og indtjendende. 



Cafémodul til attraktioner

Bedre service til dine besøgende
Med et Cafémodul til din attraktion, får du et modul 
der er udviklet til restaurationsbranchen og som 
indeholder mange værdifulde funktioner. På den 
måde kan du nemt ekspedere gæster, som også 
besøger jeres café eller restaurant. 

Systemet sættes ofte op uden en håndscanner, da 
alle varerne(menuen) ligger som touch knapper på 
systemet. På den måde kan du hurtigt og nemt 
servicere dine gæster!

OVERSKUELIG MENU
Du opsætter de varer, som systemet 
har brug for og har derfor hele dit 
sortiment indenfor en fingers 
rækkevidde.

PRINT BESTILLINGER TIL KØKKENET
Ordrer tastes i systemet og printes til 
køkkenet. Du undgår herved fejl og 
sure kunder, og sparer en masse tid.

RAPPORTER & STATISTIK
Kassesystemet rapporterer og giver et 
interaktivt overblik over en bred vifte 
af performancemålinger.

AUTOMATISK BOGFØRING
Når bestillingen er indtastet, så lader 
de fleste cafeer kassesystemet 
bogføre dagens salg til deres 
bogføringssystem, f.eks. e-conomic.

”Det er let at bruge, både for øvede og nye medarbejdere som har 
eller ikke har erfaring med kassebetjening. Man kan sætte farver 
på de vigtigste knapper så man hurtigt finder dem, og systemet til 
mærkning af varer kører gnidningsfrit, det er vi glade for. 
Supporten er tip top, altid hurtigt og venligt”

- Ditte, Administrationsleder, Center for papirkunst



En samlet IT- og kassesystemløsning

Hos Amero vil vi være den førende leder af innovative løsninger til den danske detailhandel. Vores 
mission er derfor at levere en blanding af software og hardware, som kombineret giver værdi i form 
af en it-løsning, til de forskellige brancher vi opererer i. 

 

Vi har opbygget en stor ”know-how” indenfor området omkring retail, hvor vi har særligt fokus på 
integrationer til webshops, økonomisystemer og tredjepartsprogrammer, som vi viderebringer til 
mange andre brancher også. F.eks. har vi senest tilføjet kantiner og selvbetjening til kassesystemet, 
der gør det muligt at have en ubemandet kasse, som sparer dig en hel medarbejders arbejdstid!

 

For vores kunder giver det en stor værdi, at de oplever besparelser af administrationstid og 
effektivisering af deres forretning. Vi har derfor stor fokus på brugervenlighed og driftsstabilitet, og 
ikke mindst hastighed, da vi ved at forbrugerne ikke skal opleve kø, når de skal købe et produkt.

 

”Vi valgte Amero fordi de havde den rigtige løsning til os ift. 
kasseapparatet, butikkerne og den rigtige brugeroverflade, hvor 
det er meget nemt for de ansatte at bruge kassesystemet. Samtidig 
er Amero og Smoke-It vækstet sammen, da vi startede med vores 
første butik hos dem og i dag har 24 butikker.”

- Jesper Andersen, Salgschef, Smoke-It



Rådgivning og udvikling
Amero har et stærkt team af både rådgivende konsulenter, egen udviklingsafdeling og en formidabel 
supportafdeling. Vi har 8 års solid erfaring med kassesystemsbranchen og har derfor opbygget en 
masse viden om det at drive profitabel forretning. Vi giver derfor også klar besked, hvis vi kan se at en 
løsning ikke vil være god for kunden – du skal nemlig kunne stole på os som samarbejdspartner!  

 

Konstant udvikling i branchen
Kassesystemsbranchen er i konstant udvikling, 
grundet forbrugernes krav til fleksibilitet og 
hurtig betaling. Da både detailhandlen og 
forbrugermarkedet hele tiden ændrer sig, skal vi 
som virksomhed også følge med i markedets 
tendenser, så vi kan være på forkant med 
produkter og services til kassesystemet. Derfor 
kan vi også levere kundespecifikke løsninger, 
som er udover vores række af standard 
produkter.  

”Hvis du spørger mig, så skal et kassesystem være hurtigt, brugervenligt 
og bare virke. Alle 3 ting er tilfældet med vores løsning hos Amero.”

- Jakob Højland, CEO, GreenMind



Dedikerede konsulenter
Vi sørger altid for at følge kunden til dørs, når de vælger os som leverandør. Det betyder i praksis, 
at den konsulent du har været i kontakt med fra starten af, også er den konsulent som kommer og 
sætter dit kassesystem op for dig. Det vil også efterfølgende være din kontaktperson i Amero, hvis 
du skulle have ønsker om at udvide din kasseløsning.

 På den måde får du en tæt relation til Amero og din konsulent, så du ikke skal forholde dig til en ny 
kontaktperson fra gang til gang. Vi værdsætter den tætte relation og samarbejdet, og vi ved af 
erfaring, at det skaber den bedste og mest effektive løsning for dig som kunde.

 

Endnu en glad kunde betyder for os et mangeårigt forhold, god stemning omkring samarbejdet og 
en god ambassadør for Amero. Vi vil have glade kunder, og derfor giver vi altid klar besked, hvis 
vores løsning ikke er godt match til din forretning.

 

Hos Amero har vi taget opgøret med den hurtige pistol sælger og har i stedet fokus på den gode 
kundeservice, som mere og mere gør sig gældende i salg også! For os er det vigtigt, at kunderne 
føler, at deres behov bliver hørt og på den måde oplever en god service.

 

” I det store hele er det kundefokuserede salg et udtryk for vores værdier, nemlig tillid, 
tryghed og gode relationer, og det er det vi stræber efter hele tiden. ”

- Kasper Smith, Direktør i Amero



Branchens bedste support
Hos Amero lever vi af glade og tilfredse kunder, og det kræver selvfølgelig en dedikeret og 
engageret support. Vi ved, at du som forretningsdrivende har brug for hurtig hjælp i din hverdag, 
og derfor er det essentielt at du kan ringe til supporten og få løst problemet.

Vores telefoni er intelligent og vi kan derfor se når det er en kunde der ringer, og vi sidder altid 
klar med relevante oplysninger om din virksomhed. På den måde får du en hurtig og effektiv 
service.

 

RING ALLE HVERDAGE 9-17

Vores supportere hjælper og giver 

vejledning alle hverdage 9-17.

SVARTID INDENFOR 10 SEKUNDER

Du skal have løst dit problem hurtigst 

muligt og derfor svarer vi på telefonen 

indenfor 10 sek. i hverdagene.

KOMPETENT, HJÆLPSOM & 

DANSKTALENDE SUPPORTER

Vi garanterer, at du får en kompetent, 

hjælpsom og dansktalende supporter i 

røret.

VAGTTELEFON UDEN FOR NORMAL 

ÅBNINGSTID

Du står aldrig alene med dit problem 

og kan altid ringe til vores vagttelefon.

”Supporten fra Amero er rigtig god og meget venlig. Her findes ingen 
dumme spørgsmål. Oftest vender de tilbage indenfor et par dage med 
svar eller en løsning alt efter, hvor stor problemstillingen er.”

- Michael Rasmussen, Distriktschef, Smoke-It



Vores kassesystemer er bygget på FlexPOS softwaren, som hver 
dag bliver brugt i mere end 1200 butikker.

Om FlexPOS
   
FlexPOS er den software, som forvandler en 
sammensætning af hardware (touch computer, scanner, 
printer mm.) til det velfungerende kassesystem, som 
man i dag ser i en lang række af butikker landet over. Det 
er altså programmet, som gør kundeekspeditionerne 
nemmere og letter dagligdagen for tusindevis af 
ekspedienter.

Forhandler af FlexPOS
   
Amero er Danmarks største leverandør af 
kasseapparater med FlexPOS softwaren og certificeret 
partner, hvilket er din garanti for god service og 
vejledning. Softwaren passer til små såvel som store 
butikker og kæder, og giver medarbejderne en 
nemmere og hurtigere hverdag med ekspedition af 
kunder.



KUNDEKLUB
Vores Amero kundeklub er lavet i et samarbejde med førende eksperter 
inden for kundeklubber i Danmark og bygger på automatisk 
SMS-markedsføring. Dvs. at kunden automatisk modtager en SMS med 
informationer, f.eks. om medlemsrabatter eller arrangementer. Flere af 
vores kunder oplever, at et loyalt medlem køber for op imod 38% mere 
end et ikke-medlem. Det betyder, at Ameros kundeklub skaber loyalitet 
og mersalg for vores kunder.

Mere end bare et kassesystem

Der er sket meget siden Amero blev 
grundlagt og vi har gennem tiden 
udviklet mere end bare et kassesystem. 
Fra at være en lille IT-virksomhed, der 
sælger kasseapparater, har vi i dag 
udviklet en række af muligheder, som du 
altid kan købe ekstra til dit kassesystem. 
Det er hele tiden muligt for vores kunder 
at udvikle deres kassesystem i takt med 
at forretningen udvikler sig. 

AMERO APPS
Vi har gennem tiden udviklet en række apps, for at lette den travle 
hverdag for vores kunder. Det fungerer på kassen som en almindelig 
funktionsknap, hvor du kan udlåne og tage udlånte varer retur, nedskrive 
varer og søge efter vare information.  Du behøver ikke længere at spilde 
tiden på at lede efter post-its, som er blevet væk. Det gør, at du kan 
mindske det manuelle arbejde og sparer dig en masse tid.

INTEGRATIONER: WEBSHOPS OG ØKONOMISYSTEMER
Vi dækker mange webintegrationer og økonomiintegrationer, og du 
sparer hver dag tid, som ellers kunne være brugt på manuelt 
tastearbejde. Derved undgår du også menneskelige fejl, som er dem der 
tager tid at opklare, hvis regnskabet eller lager antallet ikke stemmer. 
Med et integrationssystem fra Amero letter du arbejdsopgaverne 
betydeligt og det er det vi ønsker, at hjælpe vores kunder med. 



PLASTIKGAVEKORT
Amero konceptet bygger på ideen om at levere brugervenlige 
kassesystemer, hvortil vores kunder kan købe en række af ekstra 
løsninger. Som det nyeste, har vi valgt at sætte plastikgavekort på 
hylderne, med henblik på at vores kunder, kan markedsføre sig 
professionelt. Det kan de, fordi de viser sit eget grafiske design 
frem på kortet og på den måde præsenterer sin virksomhed med 
stil.

MODULER TIL ETHVERT BEHOV
Historien bag vores moduler er simpel. De er sammensat efter vores 
kunders brancher og behov. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at vores 
kunder er glade og for at gøre hverdagen nemmere for de 
forretningsdrivende. Et modul er en funktion, hvor man kan tilkøbe nogle 
af vores mange produkter til dit kasseapparat. Et godt eksempel herpå, er 
vores besøgsstatistikmodul, hvor interessen for kundedata er stigende og 
hitter hos vores kunder. 

INDLØSNINGSAFTALE
Hos Amero ved vi at det er vigtigt, at kundeservicen er i top. For at 
hjælpe vores kunder godt på vej, har vi indgået et samarbejde med 
virksomheden Nets om en indløsningsaftale. Den er med til, at vi kan 
sikre vores kunder lave gebyrer på transaktioner og at vores kunder, 
kan tage imod de mest brugte betalingskort. Det har stor betydning 
for hvordan dagens kundeservice forløber sig i butikkerne. 

"Det gør det meget nemmer at holde styr på vores varer, 
samt giver indblik i, hvad der sælger og hvad der måske ikke 
gør. Det er super nemt at navigere rundt i.”

- Gustav, Butikschef, Winther’s


