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DEN UBEMANDEDE BILLETKIOSK

OPTIMER JERES SALG OG SPAR OMKOSTNINGER! 

Hvordan vil jeres omsætning blive påvirket, hvis:
 
- billetkøerne blev fjernet? 
- I kunne tilbyde flere og mere tilgængelige salgssteder? 
- I kunne supplere med interaktive muligheder for tillægskøb?
 
Svaret var entydigt for en af Danmarks største forlystelsesparker:

“Omsætningen pr. gæst vil stige, og muligheden for gentagende besøg vil blive 
forøget, når køen som negativ faktor bliver fjernet!”

CORDURA KIOSK kan hjælpe jer med:

•	 Kortere ventetid ved billetkøen
•	 Effektivisering af jeres arbejdsgange
•	 Lavere omkostninger
•	 Øget indtjening
•	 Bedre muligheder for loyalitetsprogrammer

Pioner indenfor oplevelses-IT 
og betalingssystemer

Gennem et årti har Cordura vist 
vejen gennem talrige innovative 
og succesfulde projekter, der 
har hjulpet forlystelsesparker, 
festivaller, museer og andre 
virksomheder indenfor oplevelses-
industrien.

Det samme kan vi gøre for jer!Optimer jeres betalingsservice med 
Cordura KIOSK

Mobil betaling til SMUK fest

KIOSK
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SLÅ 7 FLUER  
MED 1 SMÆK!
•	 Reducér jeres 

omkostninger

•	 Minimér jeres køer

•	 Få øget 
brugertilfredshed

•	 Informér igennem 
dynamisk formidling

•	 Få jeres egen  
webbutik

•	 Tilbyd mobil betaling

•	 ‘Find børn’ funktion

Typisk tilbagebetalingstid 
(ROI) er under et år.

Cordura KIOSK er tilpasset jeres 
ønsker og behov.

Både software og hardware bliver tilpasset så 
funktion og design giver jer de største fordele

WEB butik 
En online webshop der giver jer alle ønskede fordele. Har I en WEB-butik i forvejen, kan  
CORDURA KIOSK nemt integreres med denne.

WEB Administration 
Med administrationsmodulet får I kontrol over den aktuelle driftssituation og nem adgang til  
journaler og statistikker. 
 
WEB Events 
Gør events tilgængelige for gæsterene fx via de interaktive skærme i automaterne eller og via 
SMS.

WEB mersalg 
Præsenter yderligere tilbud for gæsterne, imens de bliver betjent. Tilbuddene kan differencieres  
efter ugedage og tidspunkt på dagen, og de oprettes hurtigt og nemt i systemet.  
 
Automaterne 
Automaterne er robuste og nemme at betjene og servicere. De udsender automatisk service-
beskeder, fx ved mangel på papir til print.

Mobilbetaling 
Betaling	med	mobiltelefoner	er	nutid	for	Cordura.	Vi	har	flere	systemer	i	drift	allerede	i	dag.	Det	vil	
også være muligt at downloade billetten på mobilen, så kunden slipper helt for kø og ventetid.

‘Find børn’ 
KIOSK-systemet har mulighed for automatisk at udsende SMS’er med GPS-position på et forsvun-
det barn til forældre og personale. Barnet skal blot registrere sin billet/armbånd ved den nærmeste 
KIOSK-automat.

Undgå lange køer med Cordura KIOSK
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Endnu	flere	fordele	og	muligheder	med	CORDURA KIOSK:

•	 WEB-administration af salg med statistik og autoalarmer.

•	 WEB-butik med tilknytning til automaterne.

•	 Fleksibel opsætning af mersalgstilbud og events via WEB.

•	 Salg af adgangsbilletter og turpas.

•	 ’Find børn’-funktion til børn der er blevet væk fra deres forældre.

•	 Nem Indtastning af persondata og aktivering af årskort. 

•	 Betaling med kreditkort inkl. dankort.

•	 Betaling via mobiltelefoner.

•	 Aflæsning	af	RFID-chips	-	fx	i	årskort.	

•	 Udlevering af papirbilletter med stregkode og/eller armbånd med stregkode.

•	 Information	om	øvrige	aktiviteter	i	parken	-	fx	som	billede	el.	video	i	salgsflow.

•	 Print af ’print-selv’ billetter fra webshoppen. 

•	 Fotografering og billedfremkaldelse til årskort (med vidvinkelkamera).

•	 SMS-afsendelse til gæsterne med ’reminder’ om events o.l. under besøget.

•	 Off-line kreditkort transaktioner. 

•	 Tilføjelse af kreditkortgebyrer. 

•	 Selvservicekald - automaterne kalder selv på service - fx ved mangel på papir.

•	 Solide og lysstærke touchskærme til selvbetjening.

•	 Kvalitet og design til både indendørs og udendørs brug.

•	 Online	opkobling	af	automaterne	-	både	kablet	og	via	wifi.	

•	 Fleksibelt og kundetilpasset design på automater og software.

•	 Interface til dataudveksling med andre systemer.
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CASES

Cordura	har	udviklet	flere	digitale	
formidlingsløsninger og software projekter.
  
Her kan du se et lille udpluk af de projekter, 
som Cordura star bag og som kan opleves 
rundt om i landet.

Corduras ubemandede bibliotek ‘Det Åbne Bibliotek’ “Bitland” på Danfoss Universe

Corduras TouchWall på Københavns Bymuseum

CORDURA
Cordura A/S blev stiftet i 2004 af Lau Rasmussen og Peter Lautrup på baggrund af en række innovative 
løsninger udviklet i samarbejde med Innovation Lab i Aarhus. Cordura kan i dag tælle kunder som 
bl.a. Danfoss Universe, Den gamle By, Kattegatcentret, Skagens Museum, Smukfest (Skanderborg 
Festivallen), Royal Airforce UK, Modulex og nogle af Danmarks største forlystelsesparker. 
 
Vores fokus på interaktive løsninger og betalingssystemer har gjort os til specialister indenfor 
underholdnings- og betalings-IT.
 
Vores mission er at hjælpe vores kunder til at udnytte teknologien til at skabe en mere avanceret dialog 
med deres kunder, så det skaber merværdi for både virksomhed og brugere. Vi har derfor altid fokus på 
brugervenlighed på alle niveauer i vores løsninger.

Lau Rasmussen   
 & Peter Lautrup

KONTAKT OS
for en uforpligtende præsentation af 
mulighederne med CORDURA KIOSK.

Cordura A/S 
Bo Christensen 
Ved Lunden 4 
DK-8230  Åbyhøj 
Mail: bo@cordura.dk 
Tlf: +45 86 13 77 77Cordura	er	nets	certificeret


