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Færøerne

BEAS Betalingsautomater 
sikrer effektiv drift og service 

NYHEDSBREV 
...med nyt fra BEAS A/S 

  

Betalingsautomat 
giver over 300 kunder  
i Nordeuropa en lang  

række fordele!

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

LÆS BL.A. OM:

- Nye interessante tiltag  
 fra BEAS i fremtiden...

- Spændende cases... 

  

Løsninger der tilbyder:

Robusthed 
Driftssikkerhed

Kvalitet



BEAS Kodeløsning 
BEAS A/S har en kodeløsning i drift på flere havne, hvor man 
med en kode f.eks. kan få adgang til servicefaciliteterne,  
toilet, sauna, slæbested. Koden udstedes sammen med 
havnebetalingen/havneafgift, og udløber automatisk sammen 
med udløbstiden på havnebilletten. 

Havnen sikrer sig dermed, at det kun er brugere, der har 
betalt havneafgift, der kan benytte havnens faciliteter.
Kodeløsningen er til såvel nye som eksisterende kunder.
Kodeløsningen videreudvikles til den kommende sæson til 
også at kunne give adgang til strøm på broerne. 

Selvbetjeningsterminal til Strandby Havn
Strandby Havn er både en moderne lystbådehavn fyldt med  
atmosfære, og samtidig Kattegatkystens største fiskerihavn 
med fiskeauktion, mange maritime virksomheder og et  
driftigt og aktivt fiskeri.

Strandby Lystbådehavn har plads til 140 både, og har moderne 
faciliteter. Før sommerferien blev der i Lystbådehavnen  
installeret en ny selvbetjeningsterminal, så sejlerne kan betale 
havneafgiften 24/7. Den nye BEAS betalingsterminal vil frigive 
tid til andre opgaver for havnens personale, da de ikke mere 
skal bruge tid på opkrævning af havneafgift. Inden for kort tid 
vil terminalen blive suppleret med en BEASweb-App løsning. 
Med app’en får gæstesejlere mulighed for at foretage  
betalinger af havneafgift via smartphone. Lystbådehavnen har 
BEAS el-standere med strøm og vand på alle broer. Med køb 
af et BEAScard / havnekort gives der adgang til køb af strøm, 
brug af baderum/toiletter og vaskefaciliteterne. 

Strandby Fiskerihavn har valgt at opgradere med en BEAS 
løsning for havnens faste kunder. De faste kunder oprettes 
som kontokunder, og får udleveret et kontokort. Med  
kontokortet kan kunden aktivere el-udtagene på standerne. 

Når kunden vil forlade havnen, sætter kunden kontokortet 
i standeren for at stoppe og registrere forbruget af strøm. 
Oplysninger om kundens forbrug overføres trådløst med 
BEASwave til BEASportalen, når kontokortet er taget ud igen. 
Der kan også lukkes for strømforbruget via BEASportalen. 
Kontokortet fungerer både, når standeren er online eller 
offline. Går el-standeren offline i en periode, gemmes data 
i standeren. Når el-standeren kommer online igen, afleveres 
data automatisk. 

Via BEASportalen har Strandby Fiskerihavn mulighed for at 
spærre bortkomne kort og kort hos dårlige betalere. For hver 
kunde kan der bl.a. indstilles rabat og en max. kredit.  
Kontokortene kan samtidig bruges i havnens adgangs- 
kontrolsystem.

Der opsættes en dataoverførsel til havnens økonomisystem, 
hvor havnens medarbejdere med få klik kan udskrive en 
faktura til en eller flere kunder med alle detaljer om kundens 
forbrug. Det administrative personale får overblikket, og  
opdaterede data er til rådighed døgnet rundt.

Med BEASweb-App finder sejleren nem og enkelt en havn, 
registrerer sig og betaler sin havneafgift. Kvitteringen 
gemmes i folderen for kvitteringer på mobilen, hermed har 
sejleren overblik over sine kvitteringer, adgangskoder til 
toiletfaciliteter, etc. Derudover kan sejleren betale for alle 
andre ydelser, der kan købes på havnen, adgang til service- 
faciliteter, bad, vask, sauna, slæbested, strøm til båden osv.
På BEASportalen har havnen overblik over antal solgte  
billetter i belægningslisten, og pengene går automatisk ind 
på havnens konto, så snart sejleren har betalt.

Med Appen kan man vælge kun at sælge billetter og senere 
integrere med adgangskontrol og betaling for strøm/el. 

BEASwebApp 

- giver overblik over bådene i havnen og i regnskabet

Mange danske havne, flere svenske - og en grønlandsk 
havn har købt og arbejder nu med havnestyringsprogram-
met BEASmarina-Management.

BEASmarina-Management giver havnen et overskueligt 
overblik over medlemmer, både, pladser, økonomi og 
statistikker. Systemet giver mulighed for at oprette  
medlemmer, hvortil der kan knyttes båd, bådplads,  
vinterpladser, masteskur og øvrige udlejningsydelser, 
danne kontrakter og udføre automatisk faktura- 
håndtering.

Systemet har et person-, båd- og pladskartotek, hvor 
alle data samles på et stamblad. Ud fra oplysningerne på 
stambladet kan der automatisk dannes en kontrakt, der 
binder plads, båd og person sammen. Systemet genererer 
automatisk en fil over medlemmer, hvis faktura er for-
falden til betaling. BEASmarina-Management kan aflevere 
en fakturafil til eksterne ERP-systemer, det kommunale 
økonomisystem KMD Opus og Prisme, m.fl.

Overblik i havnen og regnskabet – Hvordan? 
Spørger man Gerhard fra Guldborgsund Havn, er der stor 
tilfredshed at spore:

- Systemet fungerer rigtig godt og giver overblik - og 
det er blevet meget nemmere at administrere havnens 
faciliteter. Især den automatiske fakturahåndtering er med 
til at sikre os en stor tidsbesparelse - så vi kan i den grad 
anbefale systemet.
 

Havnestyring  
BEASmarina- 
Management  

Ny supporter
Tilgangen af kunder er fortsat stigende, og BEAS ønsker at bibeholde et højt 
serviceniveau og har derfor styrket supportafdeling med ansættelse af en  
ekstra medarbejder, Tommy Ditlevsen.
Tommy startede i maj 2019 og har brugt det første halve år på at sætte sig ind i 
BEAS verdenen, og især ind i BEASportalen. Med dette håber vi, at vore kunder 
allerede nu vil kunne opleve en endnu kortere ventetid på service og support 
hos BEAS. Vi byder Tommy Ditlevsen velkommen i vores team.

Ligeledes er der nu mulighed for at sende mail med supportopgaver direkte til 
supportafdelingen på: support@beas.dk
Ved henvendelse på denne mail vil I altid være sikker på, at der er en, der tager 
sig hurtigt af henvendelsen.

Til mindre havne, der ikke har betalingsautomater, tilbydes nu 
BEASpay-Loader som en ny og billig løsning, hvor brugerne 
får mulighed for selv at kunne oplade BEAS kort uden-
for havnekontorets åbningstid. Via en app, som brugeren 
downloader til sin mobiltelefon, overfører de et valgt beløb 
på BEAS kortet, som derefter er klar til at blive benyttet til 
betaling for strøm eller bad på havnen.

BEASpayloader


