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Kontantfri og personalefri
betaling i kantinen

Betal med MobilePay
og udsted madbilletter

FacilityNets selvbetjente betalingsløsning er ideel til virksomheder, der
ønsker en kontantfri og personalefri kantineordning. Kantinekunder
betaler blot ved at scanne medarbejderkort eller adgangschip, hvorefter der printes en kvittering. Betaling foregår hurtigt og uden kø.
Medarbejdere betaler via løntræk eller ved at tanke penge op online og
kan altid se deres forbrug i FacilityNet webportal. Medarbejdere og kantinekunder kan selv tilmelde og afmelde deres betalingskort direkte på
kantine-terminalen, hvilket gør systemet let at drifte for kantineforpagter
og virksomhedens administration.

Medarbejdere og gæster kan betale direkte på kantine-terminalen med
MobilePay. Hvis virksomheden skal betale frokost til gæster, kan betaling
foregå via en gæsteknap eller ved at udstede elektroniske madbilletter,
som gæster selv kan scanne på kantine-terminalen. Det er også muligt at
medarbejdere og kantinekunder kan købe klippekort, periodekort samt
rabatkort, f.eks. et ”10 klips klippekort til frokostbuffet”.
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Real-time salgstal
og automatisk fakturering
Kantinen kan online se salgstal og antal spisende real-time via FacilityNet
webportal. Det er også muligt at se, hvilke kantinekunder der har scannet sig ind. FacilityNet sender automatisk fakturaer og købsrapporter til
firmaerne som har anvendt kantinen. Hver faktura er opdelt, så den viser
hver medarbejders forbrug, hvilket giver kantineforpagter store administrative besparelser. Systemet er smart og kan køre og sende fakturaer
helt uden manuel betjening. FacilityNet har direkte API integration til en
række økonomistyringssystemer, bl.a. E-conomic og Navision.

100% oppetid, differentieret
og tidsjusteret varesortiment
Priser og varer kan individuelt tilpasses de forskellige kantinekunder og
der kan laves tidsjusteret varesortiment. FacilityNets kantineterminal har
intelligent systemovervågning og kan køre offline, så der ikke opstår nedbrud, hvis internetforbindelsen er nede. Løsningen sender automatisk
SMS notifikation til kantinen, f.eks. hvis bonprinteren løber tør for papir,
hvis internetforbindelsen er offline eller hvis en ledning er hevet ud.
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Guest card

Betal med mobilepay

Klippe- / månedskort til gæst

Employee card

Automatisk optankning

Tilmeld kort på terminal

Scan adgangskort

Online salgsrapport

Intelligent systemovervågning

Kan køre offline

