Én samlet
POS-løsning til
attraktioner

Simple og brugervenlige løsninger

Skab en god oplevelse for jeres gæster
med kassesystem, billetter, medlemsskaber og events
i én samlet fysisk og online POS-løsning.

Innovative løsninger til attraktioner
Vi kanPOS-løsninger
altid ﬁnde den helt rigtige løsning til dig!
Simple og brugervenlige
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Skab en god oplevelse
for jeres gæster
Få mere tid med samlet POS-løsning fra Amero

Vi tilbyder én samlet
fysisk og online

Hvis der er noget vi har lært af vores kunder i

løsning med både

attraktionsbranchen, så er det værdien i at have en

kasse, billet- og

brugervenlig POS-løsning, som nedsætter tid brugt på

medlemshåndtering.

administrativt arbejde og øger tid brugt på gæster.

Kassesystem

Online løsning

Med kassesystemet får I de funktioner, der

Gør det nemt og sikkert for jeres gæster at købe

skaber størst værdi for jer og jeres gæster til

billetter og medlemsskaber online via jeres

både billethåndtering, butik og café.

hjemmeside.

●

Besøgsstatistik på postnr. og lande.

●

Online billetter.

●

Integration til økonomisystemer.

●

Online medlemsskaber.

●

Validering og print af billetter.

●

Online events med integration til Kultunaut.

●

Indgangssystem.

●

Dashboard med nøgletal.

●

Kassesoftware fra FlexPOS.

●

Billet-motor med uendelige muligheder.

Ilulissat
Isfjordscenter

Dit kassesystem skal skabe værdi for dig, dine medarbejdere og kunder - hver
dag. Vi anerkender, at hver forretning er unik og dermed også har individuelle
behov.

Kassesystem

Det kan være små ting, som en ekstra håndscanner, der kan gøre en stor
forskel i hverdagen. Eller måske du overvejer at investere i en kundeklub, så
dine kunder får en ekstra god oplevelse og kommer igen og igen?
Få et indblik i hvordan vores kassesystem er skruet sammen på de følgende sider. I
Vi hjælper dig godt på vej.
får blandt andet præsenteret kassesystemets generelle funktioner, funktioner
speciﬁkt til attraktioner, indgangssystem. billetprint og meget mere.
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KASSESYSTEM
TIL
ATTRAKTIONER

KASSESYSTEM TIL ATTRAKTIONER
Vi leverer ﬂotte touchskærmskasseapparater, som er nemme at bruge og
lavet til at holde mange år.

I kassesystemets online
administrationssystem, kan I oprette
produkter, styre priser, lægge nye varer på
lager, trække statistikker og meget mere.

Betalingsterminaler, bonprintere,

Administrationssystemet er tilgængelig fra

håndscannere, kundedisplay og andet udstyr

enhver computer med internet, og der tages

kan sluttes direkte til kasseapparatet.

automatisk backup, så dine data altid er sikret.

"Amero var umiddelbart det firma, der
matchende vores behov mht. kvalitet,
pris og service. Vi havde brug for et
kasseapparat med integreret betalingsterminal. Og vi blev absolut ikke
skuffede - kasseapparatet er meget
intuitivt, det hele fungerer perfekt…”
BrigdeWalking

Læs mere om
kassesystemets
funktioner på
næste side

Funktioner
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KASSESYSTEMET
Generelle funktioner
Kassesystemet er baseret på kassesoftware fra FlexPOS, der er ét af de mest brugte og
veludviklede kassesoftware i Danmark. Det har de funktioner, I har brug for: Salg, rabatter,
medlemskort, lagerstyring, automatisk backup af data og meget mere.
ONLINE LAGERSTYRING OG BACKOFFICE

UDSTYR TIL KASSEAPPARATER

Med administrationssystemet BackOﬃce kan

Systemet kan kobles med dankortterminaler,

I nemt administrere jeres produkter og lager,

bonprintere, labelprintere, stregkodescannere,

jeres kundedatabase, og lave rapporter om

håndterminaler til statusoptælling,

jeres forretning online, hvor end I er.

pengeskuffer, m.m.

BRUGERVENLIGE TOUCHSKÆRMS-

FORSKELLIGE BETALINGSMETODER

KASSEAPPARATER

Lad jeres kunder betale som de ønsker: med

Vores kassesystemer er bygget på

kontanter, kreditkort, forskellig valuta,

touchskærms-kasseapparater, som er

MobilePay eller kredit m.m.

nemme og hurtige at betjene.

INTEGRATION TIL WEBSHOP
I mange forretninger er webshops en vigtig
salgskanal, og vores kassesystem kan
integreres med de ﬂeste populære webshops.

AUTOMATISK BOGFØRING
Kassesystemet kan kobles sammen med
e-conomic eller andre økonomisystemer, så I
kan spare tid på de mange
bogføringsopgaver.
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KASSESYSTEMET
Funktioner speciﬁkt til attraktioner

Salg, rabatter, medlemskort, lagerstyring og automatisk backup af data - Vores kassesystem
har funktioner, der kan være med til at skabe værdi for din attraktion.

KAPACITETSSTYRING

BILLETPRINT

I har mulighed for at holde styr på

I kan udstede billetter til arrangementer

arrangementer med et fast antal

eller entré gennem kassesystemet.

pladser.
INDGANGSSYSTEM

BESØGSSTATISTIK

Indgangssystemet er en smart og

I kan samle en geograﬁsk oversigt over,

effektiv måde at lukke gæster ind.

hvor jeres besøgende kommer fra, som kan

Gæster kan selv ‘bippe’ sig ind og

gavne jeres viden om målgruppen.

undgår at stå i kø.
LOYALITETSMODUL

MEDLEMSMODUL

Kommuniker med jeres medlemmer

I kan håndtere dine medlemmer simpelt og

gennem en App og SMS’er med et

direkte fra kassesystemet med vores

loyalitetsmodul.

medlemsmodul.

.
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FYSISK
BILLETPRINT

PRINT BILLETTER DIREKTE FRA KASSEN

KAPACITETSSTYRING AF BILLETTER

Med vores løsning, har I mulighed for at printe

Med en løsning fra Amero, kan I styre antallet

billetter direkte fra kassen, hvad end det er til

af billetter til et arrangement, så der bliver

et specielt arrangement eller almindelige entré

meldt udsolgt, når der ikke er ﬂere billetter

billetter.

tilbage.

FORSKELLIGE BILLETTYPER
Vi har mulighed for at lave mange
forskellige typer af billetter. Så uanset om

Sælg også
billetter online
med vores
online
billetløsning

I er museum, zoologisk have eller en
tredje type af oplevelse, kan vi hjælpe jer.

EGET DESIGN PÅ BILLETTERNE

STATISTIK OVER BESØGENDE

I kan helt selv vælge design på dine billetter

I har mulighed for at trække statistikker over

der er ingen begrænsninger. I kan selv vælge

dine gæster ud og se hvilke perioder dine

at designe dem eller få Amero til at hjælpe

gæster er mest aktive.

dig.

Amero
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MEDLEMSMODUL

Fysiske medlemskort

Opret medlemmer direkte på kassen

I kan udstede fysiske medlemskort til jeres

I kan oprette jeres fysiske medlemsskaber

besøgende. Medlemskaber kan laves som sæson-

direkte på kassen. I kan oprette dem med

eller årskort. I kan selv styre gyldighedsperioden,

telefonnummer, så de er hurtige at søge

når I opretter medlemmer.

frem.

Loyale kunder:
FORSKELLIGE TYPER MEDLEMSKAB
I kan lave ﬂere forskellige typer af
medlemskaber. I kan eksempelvis få et VIP-kort
med specielle fordele eller et kort, der gælder på

Med et medlemsmodul,
giver I jeres gæster
mulighed for at opnå
fordele ved deres
medlemskab. Det skaber
loyale kunder, der
kommer igen og igen.

ﬂere lokationer.

STATISTIK OVER MEDLEMMER

EGET DESIGN PÅ KORTET

I har mulighed for at trække statistikker over

Der er ingen begrænsninger for jeres design på

jeres gæster og se hvilke perioder, jeres gæster

medlemskortet. I kan vælge selv at designe

er mest aktive.

kortet eller få Amero til at hjælpe jer.

Amero
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INDGANGSSYSTEM

GØR DET NEMT FOR JERES GÆSTER
Med et indgangssystem kan I nemt og effektivt lukke
gæster ind til jeres attraktion.

Scan QR-koden for
at se, hvordan

Indgangssystemet er særlig attraktivt for jer, som har

indgangs-

høj volumen af gæster eller har mange gæster med

systemet virker.

sæson- eller medlemskort.

Giv jeres gæster en god oplevelse

Hurtig scanning af onlinebilletter

Med indgangssystemet behøver jeres gæster

Hvis I har Ameros online billetløsning, hvor

ikke at stå i kø for at veriﬁcere digital eller

jeres gæster har mulighed for at købe billetter

fysisk billet. De scanner blot stregkoden på

online før besøget, er det hurtigt at scanne

billetten - og dørene til attraktionen åbner.

billetten direkte ved indgangssystemet.

Scan medlems-, sæson- eller årskort

Statistik over besøgende

Har jeres gæster et medlems-, sæson- eller

Når en billet eller medlemskort scannes via

årskort, kan disse scannes direkte via

indgangssystemet, kan I se statistik over

indgangssystemet. Det er hurtigt og nemt!

antal scannede billetter og besøgende i
administrationssystemet BackOﬃce.

Amero
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CAFÉMODUL

Funktioner:
CAFÉMODUL TIL ATTRAKTIONER
Med et cafémodul til jeres attraktion, får I et modul
der er udviklet til restaurationsbranchen, og som
indeholder mange værdifulde funktioner. På den
måde kan I nemt ekspedere gæster, som også
besøger jeres café eller restaurant.

Overskuelig menu:
I opsætter de varer, der er brug
for og har derfor hele sortimentet
ved hånden.

Mulighed for bordstyring:
Deﬁner et bord og giv dem numre
Det giver ﬂeksibilitet i forhold til at

Systemet sættes ofte op uden en håndscanner, da

parkere regning, se hvilke borde der

alle varerne (menuen) ligger som touch knapper på

kræver opmærksomhed eller ﬂytte

systemet. På den måde kan I hurtigt og nemt

gæster til et nyt bord.

servicere jeres spisende gæster!
Print bestillinger til køkkenet:
Ordrer tastes i systemet og sendes

"Vi bruger kasserne hver dag og kan
nemt tilrette via BackOffice - super
nemt og hurtigt. Vi har to forskellige
systemer, et til butikken og et til
cafeen. Det er overskueligt at arbejde
med.”
Ditte, Administrationsleder
Museum for Papirkunst

direkte til køkkenet. I undgår fejl,
sure gæster, og I sparer tid.

Mulighed for at splitte regningen:
Jeres gæster kan betale individuelt.
Med denne funktion kan I nemt
splitte regningen mellem gæster
ved et bord.
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INTEGRATION TIL
ØKONOMISYSTEM

SLIP FOR DOBBELTARBEJDE

JERES REVISOR VIL ELSKE JER

Håndtér alle jeres produkter, produktgrupper,

Automatisk bogføring gør, at jeres revisor kun skal

ﬁnansgrupper og debitorer i FlexPOS. De

kigge det over og godkende. Det sparer jeres

synkroniseres automatisk over i dit

revisor for en masse papirarbejde og sparer jer for

økonomisystem.

penge.

KORREKT BOGFØRING

ABONNEMENT TIL ØKONOMISYSTEM

Få sikkerhed for at alle jeres ﬁnanskonti

Abonnement til det valgte økonomisystem

automatisk synkroniseres med FlexPOS, så

afholdes af jer selv. Vi hjælper gerne med at

jeres salg altid havner på de korrekte konti.

oprette en aftale mod betaling. Undervisning og
andre ydelser leveres jf. alm timeforbrug.

Tilkøbsmulighed
er

Dit kassesystem skal skabe værdi for dig, dine medarbejdere og kunder - hver
dag. Vi anerkender, at hver forretning er unik og dermed også har individuelle
behov.

Online løsning

Det kan være små ting, som en ekstra håndscanner, der kan gøre en stor
forskel i hverdagen. Eller måske du overvejer at investere i en kundeklub, så
dine kunder får en ekstra god oplevelse og kommer igen og igen?
Få et indblik i hvordan vores online løsning er skruet sammen på de følgende sider.
Vi hjælper dig godt på vej.
I får blandt andet præsenteret vores online billet- og medlemsløsning samt vores
online eventløsning.

Amero
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ONLINE BILLETOG MEDLEMSLØSNING
Med Ameros online billet- og medlemsløsning får I mulighed
for at sælge billetter og medlemsskaber online via jeres
hjemmeside.
Det er slut med besværlige arbejdsgange. Det administrative
system er nemt og brugervenligt. I kan selv oprette nye
billettyper, medlemskaber, events mv.

Sådan fungerer det:

Sælg billetter og
medlemsskaber online
Vi hjælper med at integrere
online billetsalg på jeres
hjemmeside.

Valider billetter via kassesystem

Følg jeres succes

Det online billetsalg integreres
med jeres Amero-kassesystem, så
gæstens digitale billet kan
valideres ved indgangen.

Følg salg og besøgstal via
systemets statistikmodul.

INTEGRATION TIL KASSESYSTEM

BACK-END TIL ADMINISTRATION

Billetplatformen integreres med jeres

Løsningen indeholder en “back-end” til

kassesystem fra Amero, så jeres gæster får en

administration af billetter, events m.v.

god og sikker oplevelse. Når en gæst køber

og en “front-end” som er billetportalen

billetter eller medlemsskaber online, opdateres

til jeres gæster.

jeres BackOﬃce og kassesystem automatisk. I
har derfor altid 100% overblik over jeres
billetsalg – fysisk som online.

Amero
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ONLINE
BILLETLØSNING

Funktioner:
SÆLG BILLETTER ONLINE
Mød gæsterne hvor de er:

Med vores online billetløsning, har I mulighed for at

Der er større krav til attraktioner

sælge billetter via jeres hjemmeside. Nemt og sikkert.

om, at billetter kan købes online.

Billetter købt online registreres på jeres kassesystem,

Design jeres egen billet:

så i altid har 100% overblik over billetsalg - både fysisk

I har mulighed for at designe

og online.

jeres digitale billetter præcis
som i ønsker.

"Vi havde gennem ﬂere år været på udkig
efter en ny kasseløsning, som kunne
varetage museets behov uden at “sprænge
banken”.
Hos Amero har vi fået en komplet løsning
til en overkommelig pris. Løsningen
indeholder alle de features, vi har behov
for, og samtidig er systemet særdeles
brugervenligt..”
Martha og Gertrud
Den Hirschsprungske Samling

Automatiske begivenheder:
I det administrative system kan I
lave billetter til midlertidige
arrangementer, som udløber
automatisk ud fra dato.

Dashboard med rapportering:
I det administrative system kan I
følge nøgletal for onlinebilletsalg løbende. I får desuden
en oversigt over besøgstal,
produkter m.m.

Amero

15

ONLINE
MEDLEMSLØSNING

Medlemsskaber online
En online medlemsløsning betyder at dine
gæster kan købe eller oprette medlemskab
online. Det gør det nemmere for både dig og
dine gæster. Første gang gæsterne besøger
jer, kan de også få et fysisk medlemskort
tilkoblet, hvis I ønsker den løsning.

Koble ﬂere medlemskaber på ét kort

Medlemskort på telefonen

Med vores medlemsløsning har I mulighed for

Jeres gæster kan få deres medlemskort på

at koble ﬂere medlemmer på

telefonen. Det betyder, at de ikke længere

ét kort. Så har gæsterne børn eller ﬁrmakort,

behøver et fysisk medlemskort, men blot kan

kan de alle være koblet op på samme kort.

logge ind fra telefonen.

Gæster kan selv forlænge

Oversigt over medlemskort på kassen

medlemskab og få overblik

Selvom medlemskaber er oprettet online, har

Gæsterne har selv mulighed for at logge ind

jeres brugere af kassen stadig mulighed for

Hardware

Service

på jeres hjemmeside og se oversigt over deres

at få oversigt over medlemskab på det

medlemskab. Her har de også mulighed for at

fysiske kassesystem - I scanner blot

forlænge medlemskab.

medlemskortet.

Amero
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ONLINE
EVENTLØSNING

ONLINE EVENTLØSNING
Med vores online billetløsning kan I også
benytte jer af vores eventløsning. Med den
løsning kan I oprette og administrere en lang
række events online.

De events I opretter online bliver automatisk
opdateret på jeres fysiske kasse også. På
den måde kan I se salg af billetter og
information på jeres kasse også.

Events oprettet online er en nem og hurtig måde
at komme ud til rigtig mange mennesker på én
gang. I har altså mulighed for at trække ﬂere
gæster til.

Med vores online eventløsning har I også
mulighed for at tilkøbe integration til
KultuNaut.

Automatiske begivenheder:

Med den integration vil jeres

Med funktionen automatiske

begivenheder komme ind på KultuNaut,

begivenheder har I mulighed for at

så snart I har oprettet dem.

håndtere koncertbilletter,
kombinationsbilletter og meget mere.

Det er simpel og nem markedsføring for
jeres attraktion, og I kan trække ﬂere
gæster til.

Tilkøbsmulighed
er

Dit kassesystem skal skabe værdi for dig, dine medarbejdere og kunder - hver
dag. Vi anerkender, at hver forretning er unik og dermed også har individuelle
behov.

Samarbejde med Amero

Det kan være små ting, som en ekstra håndscanner, der kan gøre en stor
forskel i hverdagen. Eller måske du overvejer at investere i en kundeklub, så
dine kunder får en ekstra god oplevelse og kommer igen og igen?
Læs mere om, hvad vores kunder siger, hvilke kunder vi leverer til og hvad du kan
Vi hjælper dig godt på vej.

forvente af Amero som din POS-leverandør.

Amero
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Vi lever af tilfredse kunder
Amero binder dig ikke til årelange aftaler — Vores kunder bliver hos
os på grund af god service og endnu bedre kassesystemer.

"Amero var umiddelbart det
ﬁrma, der matchende vores
behov mht. kvalitet, pris og
service. Vi havde brug for et
kasseapparat med
integreret betalingsterminal. Og vi blev absolut
ikke skuffede kasseapparatet er meget
intuitivt, det hele fungerer
perfekt…”
BridgeWalking

"Vi bruger kasserne hver
dag og kan nemt tilrette via
backoﬃce - super nemt og
hurtigt. Vi har to forskellige
systemer, et til butikken og
et til cafeen. Det er
overskueligt at arbejde
med..”
Ditte, administrationschef

“Mit valg faldt hurtigt på
Amero, fordi de med deres
brede vifte af professionelle
løsninger kunne opfylde alle
de krav, vi som kulturinstitution havde. Hele processen
var dialogbaseret. I fælleskab
fandt vi frem til de løsninger,
som set fra min stol var de
optimale...”

Museum for Papirkunst
Frank Allan Rasmussen,
museumschef
Industrimuseet & Knud
Rasmussens Hus

Amero
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Vi lever af tilfredse kunder

Ilulissat
Isfjordscenter

Amero

Vores ﬁre værdier
I Amero har vi ﬁre værdier, som betyder meget for os. Det er ﬁre pejlemærker, som vi bruger i
hverdagen over for vores kunder og over for hinanden. Derfor vil vi gerne dele værdierne med dig .

#1 Vi er ét team
Vi lykkes og gøre en forskel i fællesskab. Vi søger det
bedste for teamet og ikke for os selv. Vi tager ansvar
for vores løsninger og kunder som ét team på tværs af
Amero, og derfor fejrer vi også succeserne sammen. Vi
er afhængige af hinandens viden, erfaring og ideer
uanset hvilken rolle eller titel, vi har.

#2 Vi gør det, vi siger
Tillid er altafgørende for at skabe en god arbejdsplads
og for at levere fantastiske løsninger til vores kunder.
Tillid kommer af, at vi gør det, vi siger. Det gælder både
over for hinanden og overfor vores kunder. Vi holder
ord og overholder aftaler. Det gælder i vores løsninger,
og det gælder i vores kundeservice. Vi oversælger ikke
noget, og vi lover kun, hvad vi kan holde.

#3 Vi kører først, når det virker
Når vi leverer en løsning til vores kunder, kører vi først,
når det virker, og kunden er glad. Så simpelt kan det
siges. Vores løsninger er kritiske for vores kunders
forretning, og det tager vi ansvar for ved at være
grundige i alle processer og led af vores forretnings, og
vi stiller samme krav, når vi leverer noget til hinanden i
Amero.

#4 Vi er dedikeret til ﬁngerspidserne
Vi bringer engagement, nysgerrighed og en stærk
interesse for at levere den bedste løsning og
kundeoplevelse ind i alt, hvad vi gør. Vi stræber efter at
gøre vores arbejde én procent bedre hver dag, så vi
konstant løfter os i alle områder af vores forretning,
samarbejde og faglighed.
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Amero

Hvad kan I forvente af Amero?

Amero er en danskejet virksomhed, der startede i 2011. I dag tæller vi omkring 30 ansatte,
og vi har + 1100 aktive kassesystemer fordelt i Danmark, Norge, Færøerne og Grønland.

Mere end bare en leverandør

Forvent en ærlig dialog

Vælger I Amero som leverandør af dit

Ønsker I sparring, gode råd og en hjælpende

kassesystem, kan I forvente, at vi er

hånd til at komme i gang og få et overblik,

meget mere en "bare" det. Vi kender din

så sidder vi altid klar. Hellere en snak for

branche qua vores erfaring og ønsker at

meget end for lidt. Vi går op i den gode og

være en vigtig sparringspartner.

ærlige relation, og vi sælger ikke noget til
dig, hvis vi kan se, det ikke vil skabe værdi.

Vi stiller spørgsmål
Ring til os på 77 34 34 80 for at få
I vil opleve, at vi gør en dyd ud af at sætte

uforpligtende rådgivning omkring, hvordan

os ind i din situation og forretning. For at

vi kan skabe en værdifuld løsning for jer.

få den forståelse, stiller vi spørgsmål det er en naturlig del af den første dialog.
Vores hovedfokus at levere et system,
som gør din daglige betjening af kunder
og gæster nem, hurtig og smertefri, så I
kan få en succesfuld forretning.
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