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BEAS A/S
BEAS A/S har mere end 40 års erfaring i at udvikle, producere og 
levere forsyningsstandere og betalingssystemer til bl.a. industrihavne. 
Systemerne kan håndtere kontokort, kontanter, poletter og kort til 
adgangskontrolsystemer, billetautomater og loading-systemer til 
chipkort.

Egen produktudviklingsafdeling
BEAS A/S beskæftiger 20 engagerede medarbejdere, og har egen  
udvikling af både elektronik og software. Vi leverer vores løsninger 
til industrihavne, der ønsker at optimere forbruget af interne  
ressourcer og samtidig øge serviceniveauet. Vi samarbejder desuden 
med marinaer, lystbådehavne, campingpladser, turistattraktioner 
m.fl. og vi har leveret over 300 terminalløsninger i Nordeuropa, hvor 
vi yder support over telefonen såvel indenfor som udenfor normal 
arbejdstid.

BEAS har desuden erfaring med fremstilling af driftssikre og  
klimasikrede el-standere, der tager sit udgangspunkt i de erfaringer, 
vi har gjort ved levering af vejrbestandige løsninger første gang til 
bl.a. Thorsminde Havn i 1970 og 1980’erne.

BEAS A/S er økonomisk velfunderet med en AAA-kreditvurdering, og 
vi har således den nødvendige basis for at servicere vores kunder og 
samtidigt fortsætte udviklingen af nye produkter og løsninger.

  

BEASindustrial Line
- en god investering i  
klimasikrede el- og  

vandforsyningsstandere  
til industrihavne

 



BEASindustrial Line er el- og vandforsyningsstandere som  
tilbyder forskellige former for afregningsløsninger, udviklet 
specielt til industrihavne. Med BEASindustrial Line får man 
mulighed for at reducere havnens administration samtidigt med 
at serviceniveauet øges.

Systemet kan anvendes af både skibe og mandskab, der arbejder 
på havnen.

BEASindustrial Line sikrer
- Sikkerhed for betaling af forbrug
- Effektiviseringer via automatiserede processer
- Væsentlige besparelse på de administrative ressourcer
- Sikring mod misbrug
- Registrering af forbrug i realtid til fakturering og  
 dokumentation

Fremtidssikret kvalitet
Vi leverer et fleksibelt og brugervenligt produkt udført i solid 
dansk kvalitet, der er fremtidssikret i forhold til udvidelses- og 
opdateringsmuligheder, og som passer til miljøet, det anvendes i.

I en verden, hvor klimaforandringer giver nye udfordringer, er 
BEAS A/S’ fokus på robusthed og driftssikkerhed afgørende. 
BEASindustrial Line forsyningsstanderne er el-udstyr fremstillet i 
dobbeltisoleret udførelse og kapslet i glasfiberarmeret polyester. 
El-udstyret er desuden anbragt 75 cm over terræn, så risiko for 
kontakt med vand reduceres.

Havnens faste kunder kan oprettes som kontokunder, som med 
kontokort eller tags kan aktivere el- og vandudtag på standerne.  
Oplysninger om kundens forbrug overføres trådløst til  
BEASportalen, der håndterer afregningen. Denne løsning  
reducerer de administrative opgaver, idet kunden kan betjene 
sig selv døgnet rundt.

BEASportalen
BEASportalen er et cloud-baseret administrationssystem, som
håndterer alle data om havnens terminaler, brugere, varer, priser
og meget andet. Det betyder mange sparede arbejdstimer for de
administrative medarbejdere, som ikke længere skal bruge tid
på at registrere forbrug eller udarbejde og sende fakturaer.

På BEASportalen får man
- Adgang til salgsstatistik og transaktionslister
- Ubegrænset antal brugere
- Ubegrænset antal kontokunder
- Overblik via kundekartotek

Administration og adgang
Det administrative personale har adgang til data døgnet rundt 
og har en lang række muligheder

- Enkel og nem fakturering med alle forbrugsdetaljer
- Mulighed for rabat og kreditindstilling
- Automatisk overførsel af faktura til KMD OPUS, Prisme,  
 E-conomic, Uniconta, Azapta og eventuelt videre til kundens 
 e-Boks
- Kunder kan serviceres udenfor normal arbejdstid
- Kontokortadgang til havnens øvrige adgangskontrolsystem
- Spærring af bortkomne kort og dårlige betalere

Sikkerhed for forbrugsmåling
Standerne er udrustet med godkendte forbrugsmålere for el og 
vand. 

Det betyder at
- Kontokunden betaler for det faktiske forbrug
- Forbruget kan aflæses på BEASportalen
- Målere sikrer overblik og sporbarhed for el- og vandforbrug
- Havnen får overblik over det årlige forbrug

Sikkerhed i drift
Midlertidige afbrydelser kan forekomme, men data sikres, uanset 
om standeren er online eller offline. 

Support fra Beas A/S
Beas A/S yder telefonsupport til industrihavne på vores løsninger 
alle ugens dage – også udenfor almindelig arbejdstid.

BEASindustrial Line 

En klimasikret kvalitetsløsning  
med mange fordele: 
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Færøerne

BEAS Betalingsautomater 
sikrer effektiv drift og service 

  

Betalingsautomat 
giver over 300 kunder  
i Nordeuropa en lang  

række fordele!

BEAS A/S
Brørupvænget 10
DK-7650 Bøvlingbjerg
Tlf. +45 9788 5222

Beas betalingsautomat

Beas industristandere


