ONTDEK DE SELF-SERVICE KIOSKEN
VAN SYX AUTOMATIONS
Met een self-service kiosk van Syx A
 utomations kan u uw klanten
sneller bedienen, de klok rond.
Door gebruik te maken van de self-service kiosken van Syx Automations vermijdt u lange wachtrijen aan de kassa. Ook tijdens
minder drukke periodes kunnen kassamedewerkers geheel of
gedeeltelijk worden ontlast van hun kassawerkzaamheden.
Syx Automations biedt zowel kiosken aan voor indoor als outdoor
gebruik.

SELF-SERVICE KIOSK VOOR
INDOOR EN OUTDOOR
ReCreateX interface
Deze netwerkgebaseerde kiosken fungeren als self-service
ReCreateX kassa. Het toestel is live geconnecteerd met
uw ReCreateX database en dient bijgevolg te beschikken
over een netwerkaansluiting. De automaten kunnen dagtickets en abonnementen genereren op basis van barcode-, magneet- of mifaretechnologie. In een compactere
uitgave worden deze toestellen frequent ingezet als opwaardeerterminal voor het opladen van waardekaarten
en/of digitale geldbeugels.
Verschillende betaalopties
De self-service kiosken beschikken altijd over een ingebouwde pc en een intuïtieve touchscreen waarbij ReCreateX uw klanten eenvoudig begeleidt bij de verschillende
stappen in het aankoopproces. De toestellen kunnen worden uitgerust met biljettenlezers, muntproevers en pin/betaalkaartterminals.
Functioneel, maar ook mooi
Deze self-service kassa bestaat uit een verstevigde behuizing en is verkrijgbaar in verschillende formaten, afhankelijk
van de door u gewenste modaliteiten. De frontplaat wordt
compleet op maat van elke klant ontworpen en kan periodiek wijzigen. Zo werkt bijvoorbeeld Knokke-Heist met
een tijdelijke afbeelding die varieert volgens hun diverse
tentoonstellingen.

SELF-SERVICE KIOSK VOOR INDOOR
Deze ultramoderne kiosk kan ingezet worden voor meerdere doeleinden: het boeken van fitness/
sportactiviteiten, het opwaarderen van abonnementen en beurtenkaarten, de aankoop van tickets
enzovoort.
Tevens is het mogelijk om betalingen via de kiosk te laten verlopen. Ook de uitgifte van tickets en
betalingsbewijzen gebeurt voortaan via de kiosk!
De kiosk kan voorzien worden van een gepersonaliseerde lay-out.

FUNCTIONALITEITEN VAN DE
SELF-SERVICE KIOSKEN

FUNCTIONELE KENMERKEN

□ Ticketverkoop eventueel rechtstreeks gekoppeld aan
toegangscontrole of handscanners
□ Ticketverkoop voor theatervoorstellingen via 
best-available-seat principe
□ Ticketverkoop geïntegreerd met parkeerautomatisering
□ Abonnementenverkoop
□ Abonnementenverlenging
□ Uitgifte van waardekaarten en digitale geldbeugels
□ Opwaarderen van waardekaarten (Mifare, Proximity of
barcode) en digitale geldbeugels
□ Uitgifte van toegangstickets, parkeertickets en 
betaalbewijs
□ Accepteren, teruggeven en wisselen van munten en
biljetten
□ Integratie met Belgische en Nederlandse betaalkaartsystemen (Pin, Chip, Bancontact, Proton en Credit Cards)
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Touchscreen bediening
Solide beveiligde constructie voor
zowel binnen als buiten
Meervoudig sluitsysteem en veiligheidsslot
Antigraffiti coating
Gepersonaliseerde lay-out op maat
van de klant
Snelle levering
Kort implementatietraject
Eenvoudig gebruik
24u support service

REFERENTIE KNOKKE-HEIST
Dit toestel voorziet in het verkopen van tickets voor tijdelijke tentoonstellingen,
alsook voor theatervoorstellingen. Het toestel is voorzien van een Bocaprinter
(ticketprinter) en een magneetkaartlezer voor de in Knokke-Heist gebruikte
cultuurpas (kortingskaart). De tickets worden enkel verkocht via betaalkaarten
zodat de automaat nooit cash geld bevat. Tickets worden voorzien door de
self-service kiosk van een barcode. Dit barcodeticket is vervolgens een geldig
toegangsbewijs voor de tentoonstelling. Bij deze tentoonstellingen wordt het
barcodeticket gelezen door de mobiele toegangscontrole. Tickets voor de theaterzaal worden gescand met mobiele terminals.
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