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Selfservice kiosken

Verhoog uw inkomsten en verbeter de kwaliteit

van uw dienstverlening met onze

gebruiksvriendelijke kioskoplossingen.

Via onze interactieve kiosken vindt men

makkelijk productinformatie, -beschikbaarheid

en -prijzen terug. Aan de kiosk kunnen uw

klanten volledig zelfstandig een bestelling

plaatsen, die betalen en tickets afhalen. Dankzij

onze kioskoplossingen konden klanten wereldwijd

hun wachtrijen verkorten en de klantenbeleving

optimaliseren. 

Sectoren die een beroep doen op ons

Elegant design en robuuste constructie voor gebruik binnen en buiten

Grafische, duidelijke en meertalige selectie op de kioskdisplay

Tickets verkopen, elektronische portefeuille opladen, abonnementen verlengen en meer

Uitgebreide rapportage en analyses in één geïntegreerde oplossing

Een groot voordeel van onze kiosken is dat ze aangestuurd worden door het Recreatex 

ticketingsysteem. U beschikt over een perfect functionerende kassaoplossing, gaande van het 

aanmaken van producten tot de verkoop ervan, en over waardevolle analyses. Onze kiosken kunnen 

dagpassen aanmaken en abonnementsinformatie inlezen op basis van QR/barcode of Mifare 

technologie. Bovendien kan de kassa rechtstreeks gelinkt worden aan uw toegangscontrolesysteem, 

waardoor uw klanten automatisch herkend worden en hen vlot toegang wordt verleend. 

Aangestuurd door 

Topfunctionaliteiten



Display- en kioskdesign aanpasbaar 
aan uw huisstijl

Ook voor niet technisch aangelegde klanten is
het makkelijk om tijdsloten te selecteren, tickets 

te boeken en betalingen uit te voeren

Veilig betalen met abonnementskaart, 
elektronische portefeuille en meer

Boost uw groei & winst via een betere

klantenbeleving

LIVE INFORMATIE TONEN

Dankzij de integratie met Recreatex
kunt u makkelijk al uw evenementen
in de kijker zetten en de
gebruikerservaring personaliseren. 

MEERDERE BETAALWIJZEN

Laat toe te betalen via abonnementskaart
of betaalkaart, waardoor de 
personeelskosten voor het verwerken
van contante betalingen sterk gedrukt
worden.

MEERDERE TICKETTYPES

Betaalbewijzen, toegangstickets en
zelfs wegwerppolsbandjes kunnen
afgedrukt worden. 

VOLLEDIG IN UW HUISSTIJL

De display en sticker op uw kiosk tonen
uw logo en andere grafische elementen
die overeenkomen met uw huisstijl.

GEPERSONALISEERD TICKETFORMAAT

Kiosk aangestuurd door Recreatex

Tickets worden afgedrukt in uw huisstijl
en met de barcode/QR-code die
gevalideerd kan worden aan de inkom. 




