CASE

Kold College
BUANCOs kantinebetalingssystem kan alt det, de har
behov for og lidt til
Hos Kold College var man på udkig efter en løsning, hvor man kunne bruge elevernes
studiekort og lærernes ID-kort til kantinebetaling fra konto. Kortene skulle også kunne anvendes i alle skolens kantiner og fødevareautomater uanset lokation. Samtidigt skulle det
også være muligt at betale i kantinen med kontanter og betalingskort via dankortterminal.
Desuden skulle ekspeditionerne afvikles med stor hastighed ved betaling fra konto. Alt
dette og meget mere var muligt med BUANCOs kantinebetalingssystem.
Brugerne kan foretage indbetalinger til konto med dankort og internationale kort via web
overalt, hvor de har internetadgang. De kan også tanke konto op med kontanter via opvalueringsautomater. Hver bruger har et personligt log-in til sin egen kantinewebside, hvor
de kan følge deres forbrug, ændre e-mailadresse og opsætte en adviseringsgrænse, hvor
de ønsker at modtage en e-mail, når ens kantinekonto kommer under det ønskede beløb.
Via studieportal kan elever og lærere spærre deres kort, hvis det er bortkommet. Dette
opdateres i kantinesystemet ved førstkommende brugerimport.
Stamdata leveres løbende fra elev- og lærersystemdatabasen ”Easy” - inklusiv fotos. Opretter man nye elever og lærere i den centrale database eller ændrer stamdata, bliver
de automatisk opdateret løbende over dagen i kantinesystemet. BUANCOs kantinebetalingssystem er et onlinesystem – derfor slår indbetalinger og transaktioner straks igennem
overalt.
Der er integreret vægt og dankortterminal til POS-pc, så data overføres automatisk ved
ekspeditioner. Kantinelederen kan på sin egen PC udsøge statistikker, ændre priser, vareknapper, skærmdesign på POS og lignende. Bogholderiet kan via klient på egen PC
udsøge transaktioner på både web, betalingskort, kontant og konto. Hos Kold College
siger Direktør, Hans Skjerning: ”Vi må indrømme, at vi var i tvivl om, hvilket system vi
skulle købe, men BUANCOs kantinebetalingssystem har mere end levet op til vores forventninger. Vi har allerede suppleret systemet med C8WIN modulet ”Integration Brugervedligehold EASY”, og i fremtiden vil vi nok gøre brug af endnu flere softwareløsninger fra
BUANCO, som let kan tilføjes systemet, når behovene opstår”.
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BUANCO leverer komplette
integrerede driftssystemer til bl.a.
virksomheder, hospitaler og uddannelsesinstitutioner med fokus på
kantinebetaling, adgangskontrol og
integration.
Du kan også sikre dine værdier og
medarbejdere med vores SmokeCloak tågekanoner.

