B i r B a k ı ş t a S K I D ATA
Uluslararası otopark işletme şirketlerinin yöneticileri hiçbir
şeyi rastlantıya bırakmaz. Üst düzey erişim sistemleri de…
SKIDATA, profesyonel işletmecilerin, araç ve yaya giriş-çıkış
sistemlerinde tercih ettiği markadır. Ürün ve satış sonrası hizmet kalitesi
ile, kayak tesisleri, AVM, hava alanları, stadyum, fuar alanları, eğlence
merkezleri gibi yoğun kullanımlı profesyonel işletmelerde hızlı, güvenli ve
konforlu erişim sağlar. SKIDATA için ARGE, İşletme sorumlulukları ve
sürdürülebilirlik kadar önem taşımaktadır. Geliştirilmiş olan sistemlerin,
tüm dünyada, aynı kalite standartını koruyacak nitelikte son kullanıcıya
ulaştırılabilmesi için uluslararası hizmet veren bir ekibe sahiptir. SKIDATA,
ürün ve satış sonrası hizmetleri, eşsiz tasarımları, ergonomik yapısı ve
yüksek güvenlik düzeyi ile öne çıkmaktadır.
Otoparkta SKIDATA…
SKIDATA ile sağlayacağınız işletme imkanları ve hassasiyetle daimi bir
başarı Sizi bekliyor. Kusursuz cihazlar ve başarılı bir yazılımın mükemmel
uyumunu hissedeceksiniz. SKIDATA bariyer, bilet makinesi, manuel ve
otomatik ödeme istasyonları sayesinde geleceği güvenli kılan teknoloji
ile tanışacaksınız. Üstün yazılım özellikleri Size ek satış/gelir olanakları
sağlayacaktır. Sıra dışı raporlama ve denetleme imkanları sunan
SKIDATA yazılımlarına bulunduğunuz her yerden, istediğiniz her zaman
ulaşma imkanına ulaşabilir işletmenizi denetleyebilirsiniz.
Dağlarda SKIDATA…
SKIDATA, kayak sistemlerindeki turnikeli geçiş sistemleri ile uzun yıllardır
işletme yönetimi yapmaktadır. Kusursuz tasarıma sahip, esnek kullanım
imkanı sunan okuyucular, akıllı POS ve biletleme seçenekleri işletmede
kolaylık oluşturmaktadır. Sistem aynı zamanda, misafirlerinize sunacağınız
ürün çeşitlemesinde zenginlik sağlar. Kayak geçişlerinde çevrim içi
rezervasyon gibi ek hizmetler, misafirleriniz için avantaj oluşturmaktadır.
Sistemin sunduğu, müşteri sadakatini arttırıcı ve sürdürülebilirliği
destekleyici pazarlama fonksiyonlarından Siz de yararlanın. Uzaktan
erişim özelliği, bulunduğunuz yerden işletmenizi kontrol altında tutmanızı
sağlayacaktır.
Eğlence merkezlerinde SKIDATA…
Stadyum, kongre merkezi, eğlence parkları gibi işletmeler, sürekli
dinamik olmayı, kısa zamanda yoğun ziyaretçiye hizmet üretmeyi, üst
düzey güvenliği sağlanması kaçınılmaz yapılardır. SKIDATA, tüm bu
fonksiyonları yerine getirirken, düşük maliyet elde etmenizi sağlar. Esnek
çalışma imkanı ile ziyaretçi yönetimi yaparak karlılığınızı arttırabilirsiniz.
SKIDATA okuyucu ve turnikeleri Size, hız ve güvenlik sağlayacaktır. Farklı
bilet kullanım imkanı Size, dünyanın çeşitli yerlerine ait 100’ün üzerinde
farklı bileti sistemde kullanma imkanı sağlar. Tek tuşla ziyaretçi yönetimi
ve analizi yapmak SKIDATA ile mümkündür.
SKIDATA Uzmanlığı…
SKIDATA kapsamlı hizmet sunma ilkesi Size, kesintisiz hizmet ayrıcalığı
yaşatacaktır. Sistemlerimiz, gerek günlük bazda gerekse genel karar ve
uygulama aşamalarında tesisinizin tüm fonksiyonlarını birbiri ile uyumlu
hale getirir. İhtiyacınız olan çözüm paketleri ve kusursuz hizmetimizle her
zaman yanınızdayız.
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Turnikeli geçiş sistemleri

Bilet Makineleri Bariyerle

Genel bilgiler
Merkez

Grödig, Salzburg / Avusturya

Kuruluş

1977’de ilk biletlemeli kayak tesisi…

Çatı Kuruluş

Kudelski Grup İsviçre merkezli, TV ve fiziksel erişim
güvenlik çözümleri sunan dünya lideri bir tedarikçidir.

İnsan kaynağı

Dünya genelinde 1.200 çalışan

Ağ

Dünya genelinde; 25 bağlı kuruluş-3 ortak
teşebbüs – 100’den fazla VAR/OEM ortağı

Tescilli patent

Kudelski ve Google, Cisco ve diğer birçoğu ile karşılıklı patent anlaşmaları sayesinde 100 adet öz patent ailesi ve 50,000’ nin üzerinde patent

2015 ciro

261 milyon EURO

Kurulum

Dünya çapında yaklaşık 10.000
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