Q-Robe Garderobesystem
Sannsynligvis det enkleste og sikreste svaret vedr garderobeproblem.
PRODUKT MULIGHETER
* 3 delt billett i forskjellige farger, 1 for gjesten, 1 for hengeren/kroken og 1 for bagger og lignende
* Beskrivelse av gjenstandene med kode eller tekst
* Stedets navn eller logo på billetten
* Tid, dato og pris på billetten
* Organisering av garderoben i avdelinger
* Kontroll på innbetalingene og rapporter
* Høy kvalitets billetter - ikke lett å miste
* Høy utskriftshastighet - 30 billetter i minuttet
* Fungerer i garderober med hengere og kroker
* Kan kobles sammen med PC Brukervennlig
* Høy kvalitets Svensk produsert termisk printer med utrolig liten serviceoppfølging
* Kan integreres fullstendig med Q-Range
TILLEGGSUTSTYR
* Kassaskuff med interface

Q-Entry Inngangskontroll
Q-Entry er spesiallaget for underholdnings industrien. Termoprinteren
kan skrive ut opp til 70 billetter i minuttet, økonomikontroll og innebygd
tekstredigering. Q-Entry kan lage billetter for inngang, garderober,
konserter bli brukt i markedsførings kampanjer, produsere drink
vouchers og tilleggsbilletter.

PRODUKT MULIGHETER
* Adgang til nattklubber, tivoli, tema parker, teater, kinoer, utstillinger og andre steder hvor billetter er nødvendig.
* Salg og utskrift av billetter til forskjellige arrangement, party og andre tilstelninger
* Skriver ut sikkerhetsnummer på billettene.
* Fyldige statestikker og rapporter som inkluderer X,Z, månedlig, årlig og daglige rapporter.
* Økonomisk kontroll
* Besøkskontroll som viser hvor mange som har besøkt stedet.
* Stort display enhet som viser beløp er ekstra utstyr.
* Opp til 15 knapper kan programmeres individuelt med tekst og priser.
* Logoer og bilder kan skrives ut.
* Fullstendige muligheter for å designe billettene med tekst og priser.
* Ekstra display som viser antall kan kjøpes som ekstrautstyr
* Valg mellom 60mm rimeligere billetter og 100mm høy kvalitets konsert billetter er tilgjengelig i 9 farger.
* Kan brukes som standalone enhet eller tilkoblett PC/nettverk link i tillegg til software for Windows
* Høy kvalitets Svensk produsert termoprinterer med ekstremt lite servicebehov
* Brukervennlig software.
* Kassaskuff kan kjøpes utenom
* Kan integreres fullstendig med Q-Range.

Oppfyller myndighetenes krav til kontroll med billett- og garderobeinntekter
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