O N B E M A N D E O P L O S S I N G E N M E T B E TA A L K I O S K E N

Milieustraten & casino’s
ONTWIKKELEN – PRODUCEREN – ONDERHOUDEN – SUPPORT

MoreLL Holland
OVER ONS
Morell Holland ontwikkelt, levert en onderhoudt de
hardware en software voor kiosken en randapparatuur.
Zelfservice kiosken modern maken en efficiënt houden, dat
is waar Morell Holland voor staat. Jaarlijks vernieuwen we
de kennis, techniek en technologie van kiosken die
aansluiten op de Nederlandse behoefte.
De diensten en producten van Morell zijn gericht op uw
eigen werkpraktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit.
Dit realiseren wij doordat we volledig binnen eigen huis de
belangrijkste systemen ontwikkelen. We zorgen ervoor dat
de kiosk op uw huisstijl en techniek aansluit en met de
modernste technieken wordt uitgerust. Onderhoud en
support bieden we tevens middels SLA-contracten aan.
Hierdoor nemen we uitdaging en irritaties weg zodat we u
optimaal ontzorgen.

MARKT FOCUS
M I L I E U S T R AT E N
Onze milieustraat systemen automatiseren:
✓
✓
✓
✓
✓

Toegang
Registratie
Betalingen
LMA meldingen
Rapportages

CASINOS
Onze casino systemen automatiseren:
✓
✓
✓
✓
✓

Cashless speelmethoden
Pin-to-card transacties
Rapportages
Beveiligde betalingen
Remote support

Producten en diensten
COMPETENTIES
• Geeft uw operator flexibiliteit en overzicht
• Alles op een dedicated kiosk met 19” scherm
• Met rechten en rollen per named user
• Inclusief uren en reiskosten
• SLA contracten van 10 jaar
• Live support met remote sessies
• Contactloos pinnen aan de kiosk
• Bij operator pinnen en/of contant
• Snelle respons bij storingen

Onze
oplossingen
• Rapporten van / voor operators en managers
• Op afstand alle gegevens benaderbaar
• Flexibel aan te passen aan uw wensen

• Specifiek voor Nederlandse milieustraten
• Door Morell Holland zelf gefabriceerd
• Eenvoudig gebruik voor bezoekers

• Aansluiten op bestaande hardware systemen
• Koppelen met CRM /ERP als AfvalRIS en Exact
• Extra unieke features als LMA meldingen

• Totaaloplossing met moderne technieken
• Door Morell Holland zelf gefabriceerd
• Flexibel en functioneel

PRODUCTEN
Kiosk uitgang

Monitoring kiosk
Kiosk ingang

Point-of-sales

Pin-to-card kiosk

ONDERHOUD EN SUPPORT
Omdat Morell Holland volledig vertrouwen heeft in zijn producten bieden wij onze SLA
diensten inclusief reiskosten, reisuren en werkuren aan voor een duur van 10 jaar. Dit levert
voor de levensduurcyclus al een directe besparing van 25% op. Tevens ondersteunen we u bij
het dagelijkse gebruik van het systeem vanuit onze support afdeling middels remote sessies.
Onze Service- en Supportovereenkomst biedt o.a. :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Minder lange uitval door storingen
Inclusief uren voor onderhoud en reparaties
Inclusief reiskosten en reisuren
Betere werking van het systeem
Meest recente soft- en firmware (met installatie)
Voordeel op geheel ontwikkelde integraties
Draaiboeken en rapportages over werkzaamheden
Voordeel op extra uren, ook buiten kantoortijden
Fixed price voor standaard extra werk
Uit handen nemen van zorg en monitoring
Continuïteit door adhoc oplossingen
Recht op Support via de Helplijn of per e-mail
Voordelen op deelname cursussen en trainingen

TESTIMONIALS
“Een aantal jaren geleden waren we op zoek naar vervanging van het toegangs- en
registratiesysteem op onze milieuparken. We zijn in contact gekomen met Morell; gespecialiseerd in
toegangs- en betaaloplossingen. In zeer goede samenwerking met Morell is er een compleet nieuw
systeem ontworpen die inmiddels al op meerdere locaties naar volle tevredenheid wordt gebruikt.
Morell is een organisatie die ‘echt’ met de klant meedenkt in flexibele oplossingen voor betaal- en
registratiesystemen.”

Twente Milieu

C O N TA C T
info@morellholland.nl

Binnendelta 4U
1261 WZ Blaricum
Nederland

036 54 999 58
06 288 393 64

