CASE

SkiveTekniskeSkole
har valgt at investere i et BUANCO
betalingssystem til skolens kantine
I forbindelse med at Skive Tekniske Skole i 2010 indgik et administrativt fællesskab
med Skive Gymnasium og Skive Handelsskole, var det helt naturligt at vælge et
BUANCO kantinebetalingssystem på de øvrige skoler også. ”I de år vi har brugt
BUANCOs betalingssystem, har vi haft et utrolig godt samarbejde med BUANCO. Når
der har været behov for support, eller der har været spørgsmål til brug af systemet,

BUANCO leverer komplette

har BUANCO altid og hurtigt ydet en god og professionel assistance. Muligheden for

integrerede driftssystemer til bl.a.

den hurtige on-line hjælp gør, at vi nemt og hurtigt får den hjælp, vi har behov for”,

virksomheder, hospitaler og ud-

siger Jonna Nørremark fra Skive Tekniske Skole.

dannelsesinstitutioner med fokus
på kantinebetaling, adgangs-

I forbindelse med det administrative fællesskab med de øvrige skoler i Skive har
skolen oplevet, at der var forskellige behov på de enkelte skoler, som BUANCO nemt
og hurtigt kunne løse.
Det betød, at den enkelte skole fik netop det system, som passede bedst til den
enkelte skoles behov, samtidig med at den administrative del på Skive Tekniske Skole
nemt og hurtigt fik overblikket over den enkelte kantines drift. En stor glæde for personalet i de enkelte kantiner er samtidig, at skolerne med det nye betalingssystem
undgår kontanter i kantinen. Ligeledes er systemets hastighed til stor glæde, da
bespisning og servicering af et meget stort antal unge mennesker skal ske på kort tid.
”Betaling bliver i dag klaret hurtigt og enkelt uden kø i kantinerne, og eleverne er
meget glade for ikke længere at skulle stå i kø i deres pauser. Nogle af skolerne har
ligeledes valgt at gøre automaterne kontantfrie, så eleverne også her har mulighed
for at handle med deres studiekort, hvilket for skolens vedkommende også mindsker
risikoen for indbrud, da vi ikke længere bruger kontanter i automaterne” fortsætter
Jonna Nørremark fra Skive Tekniske Skole. ”Et nemt, hurtigt, enkelt og driftssikkert
system og en samarbejdspartner, som altid yder en professionel og hurtig support”.

www.BUANCO.dk

kontrol og tidsregistrering.

