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är en av Nordens
ledande leverantörer av bl.a.
försörjningspelare, biljettautomater
och system för tillträdeskontroll
på marinor, småbåtshamnar
och ställplatser.

Produkter
som erbjuder:
Robusthet
Driftssäkerhet
Kvalité

Med detta nyhetsbrev vill vi ge er inspiration att
effektivisera drift inom hamn- och marinaområdet.
Vi presenterar nya och spännande BEAS-lösningar
och uppdateringar med ny funktionalitet på
existerande lösningar.
Det handlar bland annat om
· Hamnstyrning
· Självbetjäning med smartphone eller via automat
· Översikt över lediga ställplatser för husbilar
· Enkel åtkomst för spontankunder i marinan
· Bokning – en ny säljkanal mot gästerna
· Vem är BEAS i Sverige?

Hamnstyrning
Bli av med den tunga administrationen

BEASwebApp

Med
BEASmarina står
ni starka när det
gäller överblick både
för seglare och
administration

Ge gästerna friheten att betjäna sig själv
– även hemifrån

BEASmarina Management är en plattform där hamnens
personal lätt kan få överblick över aktiviteterna i hamnen, och
där hela den administrativa delen er samlad i ett verktyg. Det är
ett effektivt verktyg för personalen och en förbättrad service till
medlemmarna.

Betalning för tjänster och faciliteter via BEASwebApp ger nya självbetjäningsmöjligheter för såväl gästseglare som fastliggare.
Seglare skannar en QR-kod med smartphone eller läsplatta och får
tillgång till tjänster i en given period med en SMS-kod. Betalningen
klaras också av via smartphone eller läsplatta.

Släng Excel-arken

Flexibelt tillträde

Ersätt dina många Excel-ark med ett dynamiskt system på en
plattform som kan utvecklas efterhand som nya behov uppstår.
Med BEASmarina Management får du styr på
· Medlemmar, båtar och platser i hamnen
· Produkter, tjänster och priser
· Ekonomi – fakturering och betalning
· Statistik – så du kan följa utvecklingen

BEASwebApp kan användas för att få tillgång till båtplats, toalett,
dusch, el till båten, sjösättningsramp eller vad det nu finns behov av.
Det är helt upp till hamnen att besluta.

Integration med ekonomisystem

Kunderna kan löpande följa förbrukningen och köpa och fylla på ett
virtuellt kontantkort, så man är säker på att båten alltid har tillgång till
el. Det er också möjligt att ta emot larm via sms vid strömavbrott eller
om kontakten dras ut.

All data samlas och uppdateras på ett ställe och kan integreras
med flera olika existerande ERP-system; KMD Opus, E-conomic,
Prisme och Fortnox m.fl. Tjänster och omkostnader skapas enkelt
så att fakturering blir effektiv och tydlig.

BEASwebApp-lösningen kan kompletteras av en BEAS betalautomat
som kan generera koder. Även befintliga automater kan kompletteras
med en sådan kodmodul.

Du får hjälp med administrationen
Administration underlättas med en översikt på förfallna fakturor
och fördelning av omsättningen på enskilda produktkategorier.

Vi bjuder
gärna in till ett
icke förpliktigande
samtal om
lösningarna
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BEASsite
Management

BEASpay
Ge drop-in-kunder enkel tillgång till dina
anläggningar, även utanför öppettider

Få översikt över tillgängliga husbilsplatser
Lusten att åka husbil har exploderat och därför har det också tillkommit
många nya husbilsplatser vid hamnar och marinor. Men det kan vara
svårt att veta om en plats verkligen är ledig, även om det inte står en
husbil på platsen.
Nu kan vi hjälpa dig och dina gäster att få en överblick över vilka
husbilsplatser de kan använda.
BEAS har utvecklat en platshanteringsmodul för BEAS självbetjäningsautomater som dygnet runt ger gästerna en bra överblick över
tillgängliga platser.
- Kunden kan på en översiktskarta på maskinens skärm se om det finns
lediga platser och välja önskad ledig plats.
- Platsstyrning är en plug-in-modul som kan eftermonteras i befintliga
BEAS-automater.
BEAS kan erbjuda ett brett utbud av självbetjäningsautomater
i olika prisklasser som kan förses med olika moduler efter
behov.

Med BEASpay får kunden en app för betalning av varor eller tjänster.
Appen laddas ned till en smartphone via en QR-kod och kommunicerar
via Bluetooth med en åtkomstenhet på platsen för varan/tjänsten.
I appen skriver kunden in sin kreditkortsinformation en gång och
sedan har hen möjlighet att betala och därefter få tillgång till de
tjänster/faciliteter i hamnen som kräver betalning; det kan vara en
sjösättningsramp, en vägbom, en tvättmaskin eller andra ställen med
tillträdesbegränsning.
Det är en supersnabb lösning för besökare som bara kommer en gång
då och då och som inte registreras som vanliga regelbundna kunder i
systemet.
BEASpay kräver ingen administration eftersom betalning sker med det
samma.

För de fasta kunderna

Kontakta oss
och hitta den
lösning som
passar dina
behov

Om du har fasta kunder som till exempel redan har ett BEAScard eller
BEAStag har de möjlighet att använda BEASpay som en åtkomst-/
betalningsmetod. Det kräver bara att kortet/taggen fylls på med pengar antingen via en automat eller på hamnkontoret före användning.

BEASpay
kräver ingen
administration då
betalning sker
omedelbart
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Bokning
Ny säljkanal för gästbåtar och husbilar

Ge drop-in-gäster möjligheten att köpa övernattning i BEAS självbetjäningsautomat utan konflikt med bokande gäster.
BEAS har inlett utveckling av gränssnitt mot några olika bokningssystem på danska, norska och svenska marknaderna.
Vi beräknar att dessa integrationer ska kunna driftsättas under 2021.

Konflikt?
En långväga gäst bokade en
husbilsplats på nätet. Vid ankomst
kl. 23 finner hen att det redan står en
husbil på den bokade platsen. Den
gästen hade köpt sin biljett i en
automat som inte hade någon
kontroll mot vad som var bokat.
Ingen rolig situation att ta tag
i för hamnens personal…

Hamnen tecknar avtal med bokningsföretaget och sätter upp de
parametrar som är nödvändiga utifrån vissa givna riktlinjer. BEAS
konfigurerar vad som behövs för integrationen.
Bokningar betalas i bokningssystemet vid bokningstillfället och
avbokning är möjlig i rimlig tid. Gästen får en bokningsreferens som
används vi check-in i BEAS självbetjäningsautomat. Härvid skrivs biljett
och kvitto med eventuella koder till faciliteter ut.
När en obokad drop-in-gäst kommer till automaten kontrolleras om
det finns lediga platser. Dessa visas då i displayen.
Såväl bokade gäster som drop-in-gäster har möjlighet att förlänga
vistelsen med en kod i automaten. Då kontrollerar automaten med
bokningssystemet om det finns lediga platser.
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Betalautomater
ger över 300 kunder
i Nordeuropa en lång
rad fördelar!

Sid 5

Besök?
Med det utökade produktsortimentet från BEAS har du otaliga
kombinationer och lösningar för hantering av anläggningar i småbåtshamnen
och marinan. Våra säljare stannar
gärna till för en pratstund om bara
dina behov. Besöken utförs med
full respekt för rådande läge
avseende på Covid-19.

BEAS i Sverige
Du är välkommen att kontakta vår säljare i
Sverige, Clifford Bergvall, på telefon 070 587
2442 eller mejl cbl@beas.dk för information om
våra produkter.

Clifford har varit BEAS säljare i Sverige sedan november 2011.
Elkraftingenjör som jobbat praktiskt som elektriker några år, och
därefter med mångårig bakgrund inom systemutveckling och
systemförvaltning. Clifford är seglare sedan sjöscouttiden och har
haft uppdraget som hamnkapten i 10-talet år.
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