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I dette nyhedsbrev vil vi gerne give jer inspiration til 
den effektive drift af havne- og marinaområdet.  

Vi præsenterer nye og spændende BEAS løsninger  
og opdateringer med ny funktionalitet på eksisterende 
løsninger. 

Det handler bl.a. om:
· Havnestyring
· Selvbetjening med smartphone eller via automat
· Overblik over ledige autocamperpladser
· Let adgang for ”strøgkunder” i marinaen 
· Ny medarbejder i BEAS teamet

BEAS news
er en af nordens førende 

leverandører af bl.a. forsynings- 
standere, billetautomater og  
systemer til adgangskontrol  

på marinaer og 
lystbådehavne.

Produkter 
der tilbyder:

Robusthed 
Driftssikkerhed

Kvalitet



BEASwebApp 
Giver kunderne frihed til at betjene  
sig selv – også hjemmefra

Betaling for ydelser og faciliteter via BEASwebApp giver nye selv- 
betjeningsmuligheder, både for gæstesejlere og fastliggere.

Sejlere scanner en QR-kode med smartphone eller tablet og får adgang 
til ydelser i en given periode med en SMS-kode. Betaling klares også 
via smartphone eller tablet. 

Fleksibel adgang
BEASwebApp kan bruges til at få adgang til – eksempelvis bådplads, 
toilet, bad, strøm til både, slæbested, eller hvad der nu er behov for.
Det er helt op til havnen at beslutte.

Kunderne kan løbende følge forbrug og køb og optanke kort, så man 
er sikker på, at båden altid har adgang til strøm. Det er også muligt, 
at modtage alarmer via sms i tilfælde af strømsvigt, eller hvis stikket 
bliver trukket ud.

BEASwebApp løsningen kan også suppleres med en BEAS betalings- 
automat, der kan generere koder, eller man kan vælge at tilkøbe  
kodemodul til eksisterende BEAS automat.

Havnestyring 
Slip af med tung administration

BEASmarina Management er en platform, hvor havnens  
personale let kan få overblik over aktiviteterne i havnen, og  
hvor hele den administrative del er samlet i ét værktøj. Det er  
et effektivt værktøj for personalet og en forbedret service for  
medlemmerne.

Drop Excel-arkene
Erstat dine mange Excel-ark med et dynamisk system på en
platform, der kan udvides efterhånden som nye behov opstår.

Med BEASmarina Management får du styr på
· Medlemmer, både og pladser i havnen
· Produkter, ydelser og priser
· Økonomi – fakturering og betaling
· Statistik – så du kan følge udviklingen

Integration med økonomisystemer
Alle data samles og opdateres ét sted og kan integrere med  
forskellige eksterne ERP-systemer; KMD Opus, E-conomic og  
Prisme m.fl. Ydelser og omkostninger oprettes let, så fakturering 
bliver effektiv og overskuelig. 

Du får hjælp til det administrative
Administrationen lettes med overblik over forfaldne fakturaer og 
omsætningsfordeling på de enkelte varekategorier. 

Side 2 

Vi tilbyder
gerne en helt 
uforpligtende

snak om 
løsningerne

Med 
BEASmarina står 
I stærkt, når det 

gælder overblik både 
for sejlere og 

administration. 



BEASpay 
- Giv ’strøgkunder’ i havnen let adgang til dine 
faciliteter, også uden for åbningstid

Med BEASpay har kunden en betalingsapp, der via en QR-kode  
downloades til en smartphone, og som kommunikerer med en  
adgangsenhed på stedet via Bluetooth.

I app’en indtastes kundens kreditkort oplysninger én gang, og så har 
man mulighed for at betale og efterfølgende få adgang til de ydelser/
faciliteter i havnen, der kræver betaling; det kunne være slæbe- 
sted, bom eller andre adgangsbegrænsede steder.

Det er en super hurtig løsning til besøgende, der lige kigger forbi en 
gang imellem, og som ikke er oprettet
som faste brugere i systemet.

BEASpay kræver ingen administration, da betaling foretages med det 
samme.

For de faste kunder
Har du faste kunder som eksempelvis allerede har et BEAScard eller 
BEAStag, har de mulighed for at få anvende dette som adgangs-/ 
betalingsmiddel. Det kræver kun, at kortet fyldes op med penge  
enten via en automat eller på havnekontoret inden brug.

BEASsite Management 
Få overblik over ledige autocamperpladser

Lysten til at køre autocamper er eksploderet, og derfor er der også 
kommet rigtig mange autocamperpladser på havne og marinaer. Men 
det kan være svært at vide, om der er plads, hvis autocamperen ikke
holder på pladsen. 

Nu kan vi hjælpe dig og dine kunder med at få et overblik over hvilke 
autocamperpladser, de kan bruge.

BEAS har udviklet et pladsstyringsmodul til BEAS selvbetjenings- 
automater, der giver kunder et godt overblik over ledige pladser  
døgnet rundt.
· Kunden kan, på et oversigtskort på automatens skærm, se om der er 
 ledige pladser og selv udvælge den ønskede ledige plads.
· Pladsstyring er et plug-in modul, der kan eftermonteres i eksisterende  
 BEAS automater.

BEAS kan tilbyde et bredt udvalg af selvbetjeningsautomater i  
forskellige prisklasser, der kan modulopbygges alt efter behov. 
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Kontakt os 
og find netop  

den løsning, der  
passer til jeres  

behov.
BEASpay 

kræver ingen 
administration, da 
betaling foretages 
med det samme.



Udvidelse  
af salgsteamet

Vi håber, I vil sige velkommen til et nyt medlem af vores BEAS team. 
Dorthe Nørby Kallesøe tiltrådte den 17. august 2020 en stilling som 
Salgstekniker og skal indgå i det eksisterende salgsteam bestående af 
tre øvrige medarbejdere.

Dorthe kommer til at stå for internt salg, tilbudsudarbejdelse,  
ordreoprettelse, kunde rådgivning, salgsbackup mv. Dorthe har  
erfaring fra lignende stillinger og fire år i branchen. 

BEAS er for nyligt overgået til nyt administrationssystem med en del 
nye funktioner, herunder et dedikeret CRM-system. Nye værktøjer, som 
vi forventer at kunne drage stor nytte af, og som vil forbedre vores 
muligheder for en yderligere optimering af vores kundeservice. 
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Besøg?
Med det udvidede produkt-
sortiment fra BEAS har du et  

utal af kombinationer og løsninger 
til styring af faciliteter i marinaen 
og på havnen. Vores salgsteam 

kigger gerne forbi til en 
nærmere snak, om netop jeres 

behov i sikker Covid-19  
afstand. 



  

Betalingsautomat 
giver over 300 kunder  
i Nordeuropa en lang  

række fordele!


