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VIKTORIA2
ÅVC
MINSKA KOSTNADERNA MED
BESÖKSREGISTRERING OCH BETALNING
VIA SJÄLVBETJÄNING

VIKTORIA2 ÅVC
MINSKA KOSTNADERNA MED
BESÖKSREGISTRERING, STYRNING AV
ANTAL FRIA BESÖK OCH BETALNING VIA
SJÄLVBETJÄNING
Vårt system Viktoria2 för ÅVC håller reda på vem som lämnar avfall och betalning
sker utan manuell hantering. Systemet skiljer på kommuninvånare, andra
kommuners invånare och företagare – och debiterar utefter besökare.
Endast besökare från den egna kommunen eller samverkande kommuner har tillgång
till anläggningen. Detta ger lägre kostnader och minskad mängd avfall.
Systemet gör det enkelt att skilja företagare från privatpersoner. Företagare har egna kort
och tillhör en egen kategori med egna villkor.
Detta underlättar för personalen på ÅVC som slipper sköta besöksidentifiering och
betalning. Betalning sker direkt i betalautomat på plats eller via faktura.
Allt sköts automatiskt av vårt smarta och kraftfulla system Viktoria2 ÅVC.

Behörighetskontroll
•

Ger enbart möjlighet att komma in på sin egen kommun
eller samverkande kommuns anläggningar

•

Minskad mängd avfall från andra än de egna
kommuninvånarna

Differentiera antal gratisbesök

Statistik för fakturering, verksamhetsplanering
och mer
•

Statistikrapporter via webbläsare utan krav på
klientinstallation

•

Rapporter kan visas genom grafisk presentation eller via
traditionella textbaserade program

•

Möjliggör planering av personaltäthet m.m.
Uppföljning av förändringar

•

Systemet tillåter olika antal gratisbesök samt olika
besökstider beroende på kategori av besökare

•

•

Antalet gratisbesök kan kopplas till typ av
avfallsabonnemang t.ex. villa, lägenhet eller förening

Miljö

Enkelt att skilja företagare från privatpersoner
•

•

Minskad fordonstrafik med färre besök då större mängd
avfall lämnas per besök

•

Minskad fordonstrafik om möjlighet finns att lämna till
närmaste ÅVC central istället för endast ”sina egna” (gäller
de som har integration med andra kommuner)

Företagare har egna kort som tillhör en egen kategori
med egna villkor

Förbättrad arbetsmiljö
•

Ingen kontanthantering

•

Mindre trängsel pga större mängd avfall per besök

•

Möjlighet att begränsa antal bilar inne samtidigt på
området

•

Personalen slipper hantera identifiering av privatpersoner
och företagare

•

Förhindrar inpassage även om grinden till anläggningen
är öppen, bra på morgon och kväll då personal finns inne
men anläggningen fortfarande är stängd

Tillgänglig design
•

Flintab erbjuder med Viktoria2 en ny generation mjukvara
byggt med de senaste .NET teknikerna. Den är anpassad
för framtida lösningar i ett mer öppet, tillgängligt och
mobilt landskap. Funktioner och utseende har Microsoftstandard vilket ger en snabb inlärningsprocess. Design
och färgskala är anpassat för att skapa en användarvänlig
och ergonomisk skärmvy.

Självbetjäning för ökad effektivitet och
kostnadsbesparing

Centraliserad övervakning och fjärrhjälp
•

•

I Viktoria2 ligger fokus på att besökaren ska registrera
sina besök själva. Det är en effektiv lösning som ger
mindre väntetider och minskade kostnader.

•

Identifiering kan ske med körkort, beröringsfria RFIDkort eller ANPR-kamera (automatisk avläsning av
registreringsskylt) Systemet kan kontrollera behörigheten
via slagning i t.ex. Navet eller SPAR. Virtuella kort
möjliggör olika typer av registreringar på ett och samma
ID-kort.

Utvecklat för centraliserade lösningar med sikte på
molnet IOT
•

Viktoria2 är designat och utvecklat med en centraliserad
lösning där alla anläggningar är konfigurerade i samma
installation och anslutna till en gemensam databas.
Systemet är skalbart och möjligt att konfigurera för olika
driftsförutsättningar.

Via övervakningsbilder kan operatören enkelt övervaka
samt ge support till en besökare. Genom nyutvecklade
funktioner kan samtliga ingående anläggningar övervakas
och styras från en central operatörsfunktion.

Byggt för robusta och stabila lösningar med hög
driftsäkerhet
•

Godkända prestanda tester är utförda med över 20.000
transaktioner/dygn och 1.000 transaktioner/timme

Flexibel och konfigurerbar hårdvara samt
programvara
•

Det finns ett stort antal tilläggsfunktion för anpassa både
mjukvaran och hårdvaran för olika verksamhetsmiljöer t.ex.
terminaler, bommar, trafikljus, kameror, displayer, PLC m.m.

•

Automatisk fakturering kan ske på olika sätt

•

Integration med kundens egna affärssystem

•

Integration med Flintab:s utvalda samarbetspartner för
extern fakturering

•

Betalautomat för kortbetalning via Mastercard eller Visa

Vill du veta mer?
Kontakta en av våra säljare för mer information eller en demonstration av Viktoria2 ÅVC.
Ring oss 036-31 42 00 eller maila på info@flintab.se

Webbaserat rapportprogram
med personifierad åtkomst till
information.

Mobil inloggning och identifiering.

Grafiska och numeriska rapporter.

Viktoria2 är vårt kraftfulla
registreringssystem.
Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett
obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem.
Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller
mobila lösningar.

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler
anpassad för olika branscher. Genom anslutningsmöjlighet
till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan
Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser
och saldon.

•

Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris

•

Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris

•

Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris

•

Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

•

Butiksavfall galleriasystem

•

Recycling

•

•

Entreprenad

Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris
genom fuktberäkning

•

Energi

•

Transport

•

Logistik

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som
passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen
som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era
behov och förutsättningar.

Helheten gör skillnaden.
Flintab har en unik serviceorganisation som inkluderar
projektledning, installation, support och service. Vi hjälper
till med att säkerställa att övergången från ert befintliga
system till Viktoria2 sker smidigt.
Vi är en komplett leverantör inom registrering och kontroll
med en bevisat väl fungerande projektmodell. Flintab hjälper
dig hela vägen från intresseanmälan till förvaltning av en
vinnande lösning för er verksamhet.
Supportavdelningen har dedikerade resurser. När du kontaktar
vår support får du hjälp av människor med expertkunskaper,
både när det gäller våra produkter och just era förutsättningar.

Vi ordnar kurser i hantering av vårt system Viktoria2. Genom
att kontinuerligt använda vårt utbildningskoncept ser vi till
att ni använder er utrustning och system på bästa sätt.
Flintab har marknadens starkaste serviceorganisation som är
rikstäckande med 35 st tekniker strategiskt utplacerade från
Luleå i norr till Malmö i söder. Vi har servicekontor placerade
i Malmö, Göteborg, Jönköping, Eskilstuna och i Sundsvall.
Vi finns representerade i våra nordiska grannländer Finland,
Norge och Danmark.

Projektledning

Installation

Våra projektledare kan hålla i hela projektet från
start till mål.

Vi hjälper er hela vägen från analys, anpassning,
idrifttagning till förvaltning.

Utbildning

Support/service

Vi ordnar kurser i hantering av vårt system Viktoria2.

Välkommen att ringa eller maila oss så hjälper vi dig!

”Våra lösningar är
optimerade för att leverera
hållbarhet, driftsäkerhet
och ekonomi. Det är vår
organisation också.”

FLINTAB
Box 180
551 13 Jönköping
Besöksadress: Kabelvägen 4
Tfn växel: +46(0)36 31 42 00
www.flintab.se

Besök oss på Linkedin
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