bokning - access - kassahantering - betalning - logistik

Nu kan du “bajpa” var som
helst och slippa köa!
Skapa ditt “ekosystem” med egna och andras kassor. Ta
emot beställningar, ta betalt, hantera kön, återkoppla
och leverara - allt med hjälp av vår BUYP app.

Beställning, kassahantering, kvitton och leverans
Du lägger enkelt in dina egna och eventuellt andras kassor i Buyers Point molntjänst med tillhörande BUYP app. Allt hanteras och visas på samma homogena
sätt, för alla kunder. Vi låter “kassan komma till kunden” och du får ett eget ehandelssystem för din verksamhet.
Gör det för hela din turistanläggning, för din samfällighetsförening eller för din
affärsverksamhet – liten eller stor. Det blir enklare både för din personal och för
dina kunder, som slipper köer och krångel.
Kassorna är helt konfigurerbara med produkter, priser, betalsätt m.m. Vi kan skräddarsy en lösning för dina behov med beställning, betalning, elektroniska kvitton,
redovisning m.m. - med egen design och logo.

Tidsbokning och accesskoder för lås
Buyers Point samverkar med system för tidsbokning av boende, tjänster och lokaler och system för accesskoder till våra ”smart offline” lås med mTAC®.

Du kan enkelt införa våra internettjänster modul-för-modul efter dina behov.
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Enkelt att komma igång
A.
Lägg in kassor (POSPoint Of Sales), med produk-

ter, priser m.m. i vår molntjänst och BUYP app. Det kan
vara kassaterminaler, pads
och mobiltelefoner.
Optimera dina intäkter
genom vår effektiva betalgateway.
Kunden kan nu börja beställa
och köpa i BUYP appen.
Svårare så ska det inte vara.
att komma igång.

B.
Kassan identifieras av kunden via en “tag” (QR/NFC) på ett bord,
en vägg e.dyl. eller direkt i BUYP appen.
Efter beställning och betalning, sker en bekräftelse – både till handlarens kassa och till kunden. Turordning i systemet sköts av vår “virtuella
köhanterare” ...0101010101...!
När telefonen vibrerar eller signalerar, hämtar kunden själv beställningen eller blir serverad. Vid beställning på distans sker utleverans eller
egen hämtning.
Stöd finns även för elektroniska kvitton, kostnadsredovisning och automatisk överföring till redovisningssystem.
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Lägg i korgen

Skannar

Till kassan

Inköpta tjänster
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VAD ÄR DET SOM SKAPAR MEST IRRITATION PÅ EN TURISTANLÄGGNING?

Just precis - köer och väntan!
Hur tror du upplevelsen skulle vara för
kunden om de slapp åka till receptionen
eller nyckelgömman, vänta i skiduthyrningen eller i baren och restaurangen?

EN VECKA MED BUYERS POINT
BOKNING OCH ANKOMST
Kunden bokar stuga eller rum via ett bokningssystem och får tillbaka en bokningsbekräftelse.
Vid ankomst får kunden ett “kodkort” med
olika accesskoder (mTAC®) i mobilen till porten,
rummet, stugan, bastun m.m.
Skidutrustning, mat m.m. beställs och betalas
i BUYP appen och finns på plats när kunden
anländer. Appen kan med fördel användas i
skiduthyrningen - om man hyr på plats.

Mobilen vibrerar när
beställningen i BUYP
appen är klar.

mTAC® “kodkort” till alla
aktuella lås vid ankomst.

PÅ PLATS
På lunch, after ski eller middag identifierar
kunden kassan med mobilen via en NFC/QRtag på bordet eller på väggen. Man beställer,
betalar och väntar på signal - hämtar själv eller
blir serverad. Beställning kan också ske i förväg
direkt i BUYP appen.
Hembeställning kan göras från olika kassor, som
är lätt tillgängliga och presenteras på exakt
samma sätt för kunden. Vid klarsignal sker leverans alternativt att man hämtar själv.
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BRA LOGISTIK = KVALITETSTID

Hur mycket är det värt för dina kunder om
de får mer tid med familj, vänner och med
sig själv?
Hur mycket är det värt för dig - med en
avsevärt förenklad logistik?

EN VECKA MED BUYERS POINT
PÅ PLATS - forts...
Kunderna kan också handla med BUYP appen i affären.
Istället för att stå i kassan hjälper personalen till med
produktval, storlekar och larmfunktion.
För boende och andra tjänster under vistelsen bokar och
betalar kunden via ett tidsbokningssystem och erhåller accesskod (mTAC®) till låsen i samband med bokad tid.
Det går också bra att boka, betala och få en accesskod
på plats eller direkt vid dörren via en QR/NFC-tag. Det
fungerar även för uthyrning av skidor, cyklar och annan
utrustning.

AVRESA OCH HEMKOMST
Vid utcheckning upphör det
aktiva “kodkortet” till aktuella
lås, att gälla. Längst ner på kortet
visas återstående giltig tid och
på baksidan finns plats för viktig
information.
Alla gjorda betalningar finns
verifierade på elektroniska kvitton och i en kostnadsredovisning.
Systemet kan också kopplas till
olika redovisningssystem.
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EN “SPINDELVÄV” DÄR BESTÄLLNINGAR HANTERAS RÄTTVIST
Kontanter är nästan borta och fysiska kort är egentligen irrelevanta eftersom vi redan
idag kan använda våra mobiltelefoner för beställning, betalning, kvittohantering m.m.
Med Buyers Point kan du enkelt sätta upp ett eget “ekosystem” för konfigurerbara kassor och med olika betalmetoder. Antingen haneras betalning, transaktioner m.m. direkt
från Buyers Point eller via andra kassasystem som finns parallellt. Systemen integreras
då via vårt API. Det kan vara både egna och andras kassor för att öka servicen för era
kunder. Du får kontroll över infrastruktur och en homogen dialog med kunden.
Systemet fungerar som en ”spindelväv” där alla beställningar (transaktioner) ständigt
bevakas - oavsett var det sker. Kunderna hamnar alltid i en ”virtuella kö” i tur och ordning - Buyers Point är alltid rättvis mot sina användare. 

Tilläggsprodukter
MiniRead
Rapid
CoinCode

Kassorna kan ha olika utseenden t ex pads och mobiltelefoner för Android eller Apple
iPhone. Stöd finns för olika betalfunktioner - Swisch, VIPPS, MobilePay, betal- och
kreditkort m.fl. Notera att VIPPS fungerar i Sverige och Swish i Norge. Vår lösning finns
i två utföranden som anpassas för kunden. Dels BAS som är en standardlösning, dels
PREMIUM med egen profil, logotyp, integrationer m.m.
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Buyers Point med
tidsbokning och
mTAC® koder

Vi har färdiga integrationer med tidsbokningsystem från våra samarbetspartners. Kunden bokar sitt boende och eventuellt extra
tjänster samt får en bokningsbekräftelse. Accesskoder till låsen får
kunden på ett “kodkort” i mobilen i samband med ankomst. Andra
utrymmen som gym, spa m.m. eller utrustning kan också bokas
och betalas på plats. Kunden får då tillbaka ett elektroniskt kvitto
tillsammans med tidskod för låset.
Telkey LOCK multifunktionslås är anpassat för mTAC® (Mobile
Temporary Access Code) ”smart offline” med olika kodtekniker.
Låset kräver ingen uppkoppling med internet eller WI-FI och inga
elsladdar. Det baseras på gängse låsstandard för cylinder, låskista
m.m. (ASSA m.fl.). Låsen är både säkra, driftsäkra, kostnadseffektiva
och tål nordiskt klimat.
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Vi tar ansvar för
installation, drift
och support.
Hör av dig idag
så kan vi berätta
mer om hur vi
kan hjälpa till.
www.buyers-point.com
www.telkey.com

Axel Johanssons Gata 4, 754 50 Uppsala
Tel. 08 15 25 00 Mail. info@telkey.com
www.telkey.com

