CASE

MiniboBjørnemosen
valgte BUANCOs kontantfrie betalingssystem, fordi det
giver stor sikkerhed for brugerne og deres familier
Bjørnemosen er et kommunalt bosted med døgndækning til voksne borgere med betydelig og varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. På en messe mødte Bjørnemosen
BUANCO SYSTEM A/S og efterfølgende tog både den IT- og kontoransvarlige samt køkkenlederen på besøg på BUANCOs hovedkontor til en grundig gennemgang af systemet
og købte en POS-kasseterminal med læser samt CARD8-systemet.
Her er nogle af de ting ved systemet, som tiltrak dem mest:
• Systemet er nemt, enkelt og effektivt under transaktioner og efterfølgende økonomistyring

inibo

Bjørnemosen

BUANCO leverer komplette
integrerede driftssystemer til
bl.a. virksomheder, hospitaler og
uddannelsesinstitutioner med fokus
på kantinebetaling, adgangs-

• Kontordamen kan sidde fysisk på en anden adresse og trække tallene

kontrol og tidsregistrering.

• Man kan selv bestemme, om brugerne skal handle med kontanter eller kort

Du kan også sikre dine værdier

• Der kan oprettes varer, hvor prisen ikke behøver at være fast

og medarbejdere med vores

• Færre forretningsgange da der ikke er dobbeltregistreringer i kantinen og på kontoret

SmokeCloak tågekanoner.

• Ovenstående medfører mindre stress og giver mere tid og bedre service til beboerne
Køkkenleder Marianne Jensen forklarer her flere af de fordele, hun ser i systemet, og hvilke fordele Bjørnemosen har ved brug af systemet: ””Førhen skrev jeg små ”gule lapper”
med de beløb, som beboerne købte for. Sidst på måneden gik jeg så i gang med lommeregneren, fik talt sammen og sendt til lønningskontoret. Med BUANCO betalingssystemet
bliver al betaling lagt elektronisk på brugerens konto, hvilket er hurtigt og enkelt for både
personale og beboere, og det giver samtidig en god dokumentation til pårørende. Fraværet af kontanterne højner som en sidegevinst hygiejnen.
Marianne fortæller endvidere: ”Jeg ved godt, at systemet kan anvendes til mange flere
formål, end vi gør i dag, men de udfordringer vi havde, da vi købte systemet er løst. Hvis
der opstår nye behov, vil vi meget gerne udvide systemet, for vi er rigtig glade for vores
samarbejde med BUANCO. Servicen har også været rigtig god efter købet. De gange der
har været brug for det, har BUANCO Support hurtigt og effektivt løst problemet via online
support.”
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