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Integrasjon mot regnskap
er inkl. i vår leveranse
(gjelder ved leieavtale)
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 Brukerstøtte 
 er inkl. i leveransen

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

 Personlig opplæring  
er inkl. i leveransen

 Installasjon på stedet  
er inkl. i leveransen

 Kan integreres mot flere 
typer nettbutikker

Integrasjon mot regnskap
er inkl. i vår leveranse

 Brukerstøtte 
 er inkl. i leveransen

 Kan integreres mot flere 
typer nettbutikker

  Klargjøring og oppsett  
er inkl. i leveransen

  Kassebilde tilpasset
din virksomhet

MEDIUM

PREMIUM
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COMPACT (Bimi)MEDIUM

PREMIUM

Integrasjon mot regnskap
er inkl. i vår leveranse
(gjelder ved leieavtale)

 Brukerstøtte 
 er inkl. i leveransen
(gjelder ved leieavtale)

 En liten kraftpakke som er
klar for store oppgaver

COMPACT (Okpos)

 En liten kraftpakke som er
klar for store oppgaver

 Brukerstøtte 
 er inkl. i leveransen
(gjelder ved leieavtale)

(gjelder ved leieavtale)

  Klargjøring og oppsett  
er inkl. i leveransen

(gjelder ved leieavtale)

  Kassebilde tilpasset
din virksomhet

 Stor kundeskjerm

(gjelder ved leieavtale)

  Kassebilde tilpasset
din virksomhet

(gjelder ved leieavtale)

  Klargjøring og oppsett  
er inkl. i leveransen
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SELVBETJENINGSKIOSKER vegghengt

SELVBETJENINGSKIOSKER gulvstående
  

21,5’’
Touch skjerm

  

Kviterings skriver

  

Strekkode leser

  

Feste  for
bankterminal

  

Windows 10

  

21,5’’
Touch skjerm

  

Kviterings skriver

  

Strekkode leser

  

Feste  for
bankterminal

  

Windows 10



Telefon 31 00 46 00 www.driftsikker.no

BETALINGSTERMINALERSELVBETJENINGSKIOSKER vegghengt

SELVBETJENINGSKIOSKER gulvstående INFOSKJERMER

 32’’ - 65’’

 Gulvstående

 Vegghengte

 Mulighet for touch

 Android
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BREDBÅND

NETTBUTIKK

  

Fiber

  Mobilt
bredbånd

  

VDSL

  
ADSL

  

Er du klar for raskere bredbånd?  VPN

  
Fleksibel
plattform

  
Valgfri

betalingsløsning

  
Integrasjon
mot kasse

  
Mobil 

tilpasset

  
Verdens mest 

brukte platform
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HÅNDTERMINALBREDBÅND

NETTBUTIKK ELAVON

  

Over 1 mil. kunder har valgt Elavon - nå er det din tur!

Elavon er den eneste kortinnløser i det norske markedet som gir tilgang til alle internasjonale kort i en avtale.
Elavon håndterer alle typer av betalingstransaksjoner for Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, AmEx og Diners.
Du kan derfor trygt ønske alle dine kunder velkommen og det er godt å vite at de kan betale med det kortet de
ønsker – det er god kundeservice og som gir økt fortjeneste. I tillegg til å tilby kun ett samlet oppgjør, har Elavon
gunstige priser og betingelser. Elavon har over 40 års erfaring i det norske markedet, og kan tilby en av verdens
beste teknologier for å gjennomføre betalinger. Elavon sine løsninger kan tilpasses alle kunder, fra store internas-
jonale konsern til små lokale butikker. Elavon sine betalingsløsninger er trygge ved alle typer betalinger, slik at
din bedrift, uansett størrelse, risikofritt kan ta imot betaling med kort fra dine kunder. Elavon sin solide plattform
sikrer bedrifter over hele verden en god handel.

Gode betalingsopplevelser gir økt handel

  
Lagertelling

 
Ordreregistrering

  

Varemottak

  
Innkjøp

Håndterminalen leveres med ferdig instalert og oppsatt programvare

HT380K er en liten, lett, fleksibel og robust enhet som kombinerer 
strekkodelesing med trådløs kommunikasjon.
Den er utrustet med et kraftig Li-ION batteri med lang holdbarhet og en stor lys 
fargeskjerm med pekefunksjon som er beskyttet mot riper.
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NETTBRETT FOR KANTINELØSNING

APP - løsninger

  

Online bestilling og betaling
Enkelt for de ansatte og lønnsomt for bedriften

  
Reduser matsvinn med nøyaktige bestillinger
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NETTBRETT FOR KANTINELØSNING PROGRAMVARE SOM PASSER DE ALLER FLESTE

APP - løsninger KJEDELØSNING - VAREDATABASE

Driftsikker Kommunikasjon AS har gode løsninger for butikker med flere avdelinger eller som 
driver kjededrift. Løsningen er meget fl eksibel og enkel å administrere. Hovedkontoret og
hovedbruker har full oversikt over lokale statistikker og er live oppdatert.

Felles varedatabase:

• Felles markedsføring

• Innkjøpsordninger

• Kundebehandling

• Felles gavekortløsning

Frisør Garn

KantinerBlomsterKafe/Restaurant

KlærInteriør

Gullsmed
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HVA HAR VI OPPNÅDD

OM OSS

Driftsikker Kommunikasjon AS er en optimal partner og en totalleverandør innen kasseløsninger, butikkdata, betalingsterminaler,betalingsløsninger, in-
ternett, innløser på kredittkort og konsulenttjenester. Vårt fokus er høy kvalitet på produkter, leveringsdyktighet,brukerstøtte og ikke minst kompetanse. 
Driftsikker Kommunikasjon AS driver en bevisst og målrettet merkevarebygging.Gjennom partnerskap med ledende nasjonale og internasjonale sel-
skaper har Driftsikker Kommunikasjon AS en betydelig rolle på det norske markedet. Ved å skape verdier for våre kunder, skapes det verdier tilbake 
til oss.
BUTIKKDATA – kasseløsning
Våre kasse/butikkdatasystemer skal gi merverdi og skape større    
trygghet i betalingspunktet og tilrettelegge for andre vekstfremmende 
plattformer. Oppsett av kassesystemet, installasjon, opplæring, program-
vareoppdateringer, intern/ekstern sikkerhetskopiering og brukerstøtte 
inngår i våre leveranser.
 
BETALINGSTERMINALER
Gjennom våre partnere leverer mobile eller stasjonære bankterminaler. 
Løsningene kommuniserer via GPRS, WLAN eller bredbånd. 
Betalingsterminalene kan være frittstående eller kan integreres mot et 
kassepunkt/ butikkdata.

INTERNETT
Et raskt og stabilt internett er nødvendig i enhver bedrift. Driftsikker 
Kommunikasjon AS kartlegger dine behov og muligheter for leveranse av 
internett som er tilpasset din bedrift.

INNLØSER PÅ KREDITTKORT
Kredittkortavtale på din betalingsterminal ordner vi - kredittkortkjøp 
gir høyere omsetning enn kun kontant eller debetkort. Vår partner har 
ingen etableringskostnader, månedsavgifter eller fakturagebyrer, kun 
konkurransedyktig serviceavgift. Vi lever også egen nettbetalingsavtale /
NetAxep hvis ønskelig.

NETTBUTIKK
Utvid ditt nedslagsfelt, få nye kunder og øk kjøpsfrekvensen hos dine 
eksisterende kunder. Vi tilbyr nettbutikkløsninger fra det helt enkle til det 
mest avanserte på markedet.

ONLINE BOOKING – elektronisk avtalebok
Online booking gir deg og virksomheten din en profesjonell kalender og 
online bookingsystem. Din bedrift og dine kunder vil ha stor nytteverdi 
med å ha tilgang til elektronisk timebestilling - holde orden på alle
timebestillinger 24 timer i døgnet.

APP-LØSNINGER
Vi leverer mobile App-løsninger for
• Frisør- og velværebedrifter (bestillinger og drift)
• Restaurant / take-away og servering (meny, bestilling og betaling)

SELVBETJENINGSKIOSKER
Driftsikker Kommunikasjon AS leverer kioskløsninger til forskjellige 
miljøer som restaurantkjeder, museer, butikker mm. Hver enkelt 
leveranse skreddersys etter dine ønsker og formål.

KONSULENTTJENESTER
Driftsikker Kommunikasjon AS har høy faglig kompetanse og lang 
erfaring i alle ledd – vi kan tilby rådgivning, prosjektering, utvikling og 
ikke minst konsulenttjenester.
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HVA HAR VI OPPNÅDD

OM OSS VÅRE HJEMMESIDER

FREMTIDENS BEDRIFTER



Driftsikker Kommunikasjon AS
Telefon: 31 00 46 00 - kundeservice@driftsikker.no

www.driftsikker.no


