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POS, Point of Sale

Point-of-Sale systemet Galaxy er et high-end billet, boo-

king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch-

betjening, hvor det er lykkedes at kombinere markedets 

højeste funktionalitet med den enkleste betjening.

Billetsystemet gør det muligt at sælge alle former for 

billetter, f.eks. tidsstyrede billetter, kapacitets-/ressour-

ce styrede billetter, 10-turskort, årskort mv.  

Med Galaxys billetsystem får du et system der har gode 

referencer og er installeret hos de største forlystelses-

parker, museer, zoologiske Haver og svømmehaller over 

hele verden.

Galaxys Billetsystem har fuldt ud integreret kreditkort 

integrationer til alle anerkendte kortindløsere i Skandi-

navien.

Galaxys billetsystem har fuld integreret webshop og mo-

bil webshop, hvor du selv styrer og administrerer dit salg 

af billetter, årskort, tidsstyrede events og produkter. 

Fra Galaxys webshop sælger du billetter og booker tids-

styrede events i samme realtime database som det salg 

der foregår fra kassesystemet der står placeret lokalt 

hos jer selv.

Galaxy Billetsystemet opfylder et stigende behov  for  

flere salgskanaler i et og samme system, samt at have 

et centralstyret management system.

Det primære i Galaxy Billet POS systemet er at sælge 

adgangs billetter, tilføje discounts/rabatter, opsamle 

demografi og omsætnings tal.

Disse funktioner sammenholdt med et stærkt rapporte-

rings modul og høj sikkerhed gør at Galaxy POS Billet-

system er den Globale markeds leder inden for billet og 

rapporteringssystemer.

Galaxy Pass Modul

Galaxy Pass Modul, giver dig mulighed for at sælge, ad-

ministrere og vedligeholde salg af årskort og medlems-

kort, hvor du opsamler demografi data på hver enkelt 

kortholder som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, billede 

mv. Med Galaxys medlemskortsystem har du mulighed 

for at oprette familie medlemskaber (Joint Membership), 

du har mulighed for at opsamle brugerhistorik, styre 

f.eks. udsendelse af medlemsblade/nyhedsbreve o.l.

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu-

lighed at sælge 4 farvede års-/klubkort og opsamle 

kontaktinformationer direkte på kassen.

Kortholder og medlems informationer gemmes direkte 

i en ”easy-to-search” database. Billede informationer 

er integreret i databasen og er tilgængelig direkte på 

kassen, således du har mulighed for at oprette, ændre 

og udskrive medlems og årskort direkte fra kassen.

Du har ligeledes mulighed for at sammenligne korthol-

der ved køb direkte på kassen, og kontrollere adgange, 

rabatter mv.

Galaxy Pass Portal

Med Galaxy Pass portal får du et nemt og meget over-

skueligt værktøj til at administrere hele dit medlems-

kortsystem. Fra dette modul som ligger på samtlige 

kasser har du mulighed for at forny årskort, vedligeholde 

medlemsdata, opgradere årskort, se forbrugs-/besøgs 

historik for kortholder mv.

Med Galaxy POS Billetsystem har du:

• Mulighed for at betale med kontanter, og har 

fuldt integreret PIN/Chip løsninger

• At minimere dine personaleomkostninger, da 

du kun behøver ét salgssystem til Billetter, 

Retail og Restaurant.

• Optimere salg, via Galaxys stærke salg og 

marketingsmodul som opsamler salgsdata, 

demografi og derved får din forretning til at 

vokse.

• Design dit eget Galaxy System igennem 

Galaxy POS backoffice modulet som gør det 

muligt at kontrollere og konfigurere din egen 

database, således Galaxy systemet passer 

lige til dit behov, med eget billet layout, P@H 

billetter, velkomstbreve, fakturaer mv.

Med Pass & Medlemsmodulet kan du:

• Oprette nye medlemsskaber  adhoc på 

kassen

• Udskrive personificeret medlemskort i 

souvenir kvalitet

• Ændre og oprette data mere effektivt

• Hurtig validering af kortholder og track 

record på brugen af medlemskortet
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Galaxy Order Entry/ 
B2B Modul

Med Galaxys Order Entry/B2B modul får du et redskab til 

at oprette B2B kunder i systemet. Du har mulighed for at 

lave fakturaer, kontoudtog, udsende følge- og rykkerbre-

ve på e-mail, sende billetter direkte via e-mail som P@H 

til kunden o.l. Du kan også sælge billetter i forsalg som 

efterfølgende scannes i systemet og forbruget af billet-

terne registreres først, når gæsten har brugt billetten.

Dette modul er også modulet hvor alle ordrer fra webs-

hoppen ender, og via dette modul kan billetter gen-

sendes/genudskrives hvis f.eks. kunden har indtastet 

forkert modtager e-mail i forbindelse med købet på 

webshoppen.

Med Ordre Entry har du mulighed for at tildele en num-

merserie med stregkoder fra Galaxy til f.eks. en samme-

narbejdes partner ( f.eks. en turoperatør, rejsearrangør 

e.l.)  som så efterfølgende har mulighed for at printe 

billetter/stregkoder på deres egne vouchers.

Order Entry giver jeres besøgende/gæster en forenklet 

behandling i forbindelse med reserverede bookinger 

og kombineret med Galaxy POS, er det yderst enkelt at 

behandle dine reservationer.

Order Entry forenkler og giver gæsten en god fornem-

melse for hurtig og nem ekspedition.

Galaxy Planner 
og Booking Modul

Med Galaxy Planner og Bookingsystem får du mulighed 

for at håndtere og sælge kapacitets styrede billetter til 

forskellige events. Derudover får man mulighed for at 

administrere antal begrænsede events og mulighed for 

reservation/booking af lokaler mv. 

Galaxy Webshop

Med Galaxy webshop, får du en enestående mulighed 

for at have en fuld integreret webshop uden transaktion 

fee, til salg af billetter, årskort, ressourcestyrede events, 

rundvisninger og guidede ture, alt sammen styret og 

administreret direkte fra dit billetsystem, du opretter 

selv billettyper, events mv.

Derudover får årskortholdere med videre mulighed for 

selv at forny årskort, ændre navn, adresse mv. i jeres 

medlemsdatabase via deres eget login.

Med Galaxy´s  webshop får du en fuldt integreret salgs-

kanal, som kører  i samme database som dit billetsy-

stem, og derfor sælges billetter-, tidstyrede events mv. 

direkte fra samme puljer som dine kasser ved indgan-

gen, butikken eller i caféen, hvilket gør at samme billet 

ikke ”sælges” 2 gange. 

Eksempler på kundedesignede webshops i Galaxy

• Tilbyder hurtig quick pickup af adgangsbil-

letter ved hvilken som helst Point of Sale

• Designe ordrebekræftelser og kontoudtog

• Enkelt styring og håndtering af flere salgs-

kanaler på samme tid

• Kundespecifik rapportering
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Skidata Handshake Adgangssystem

Med vores Skidata Handshake produkt får du mulighed 

for gennem nyeste teknologi og i den bedste kvalitet 

på markedet at sikre bedst mulige løsninger både hvad 

angår software og hardware til din venue.

Med vores Handshake løsning, får du mulighed for at 

styre og overvåge dine indgangsområder helt ned på 

læser og checkpoint niveau. Handshake giver mere end 

150 integrationsmuligheder til eksterne billetsystemer, 

således at du med dit valgte hardware og software fra 

Skidata står du frit for at vælge leverandør af billetsy-

stem, både nu og i fremtiden.

Skidatas adgangssystem er installeret på alt fra førende 

stadions verden over, samt hos de største forlystels-

parker, museer, svømmehaller, lufthavne mv. og under-

støtter nyeste teknologi indenfor barcode 1D/2D – RFID 

–Myfair chip ISO std. - NFC

Skidata checkpoints med offline 

funktionalitet og robust og 

vedligeholdsfrit hardware



Om Accessdata

Accessdata er førende leverandør i Danmark af billet-/ad-

gangssystemer til Forlystelsparker, Museer, Zoologiskehaver, 

Akvariums, Stadions og Svømmehaller.

Accessdata A/S blev etableret i 1994, og vi har således som 

virksomhed mere end 20 års erfaring inden for salg, service 

og support af både hardware og software produkter.

Vores motto og fornemmeste opgave er at sørge for, at 

vores kunders installationer kører 24/7-365. Dette betyder 

at vores dygtige stab af entusiastiske medarbejdere sørger 

for en landsdækkende support, som gør at vores stærkeste 

salgs argument er vores gode og langvarige relationer til 

vore kunder. 

I samarbejde med vore leverandører har vi et yderst stærkt og 

kompetent salgs- og supportteam, som sørger for at levere 

den bedste løsning til Dem.

Udpluk af vore referencer

Tivoli København · Den Blå Planet · Legoland Billund · Louissiana · Den Gamle By · Djurs Sommerland 

Albertslund Stadion · Lalandia · Skallerup Seaside Resort · Jesperhus Resort · Heart Museum 

Malik Svømmehal, Grønland · Odense Zoo · Lübker Golf Resort · Kildeskovshallen

KONTAKT

Accessdata A/S

Viengevej 100

8240 Risskov

Denmark

Telefon +45 7021 1500 

info@accessdata.dk

CVR: 24228274


