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Telefon 31 00 46 00

Unik design
(er sammenleggbar)

www.driftsikker.no

 Stor kundeskjerm 12’’
(1280x800)

 Operativsystem
Windows 10

 Harddisk 
120 SSD

Prosessor 
i5

PREMIUM

Internminne 
8G

Aluminium kabinett 

DDR4 - teknologi som gir 
stor effektivitet på den 

totale ytelsen 

Kan veggmonteres
Vesa 100x100

 

  Fleksibel vinkeljustering
av hovedskjerm
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NETTBRETT

PREMIUM

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

 Brukerstøtte 
 er inkl. i leveransen
(gjelder ved leieavtale)

MEDIUM

 En liten kraftpakke som er
klar for store oppgaver

HDMI inngang

2 USB porter

  Kan kobles med 
kvitteringsskriver og

betalingsterminal

 Skjerm fra 7 til 10 tommer

(gjelder ved leieavtale)

  Kassebilde tilpasset
din virksomhet

(gjelder ved leieavtale)

  Klargjøring og oppsett  
er inkl. i leveransen

 Kan integreres mot flere 
typer nettbutikker
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SELVBETJENINGSKIOSKER tosidig

SELVBETJENINGSKIOSKER gulvstående og vegghengt
  

21,5’’
Touch-skjerm

  

Kvitteringsskriver

  

Strekkodeleser

  

 Feste  for
bankterminal

  

 Windows 10

  

32’’ Touch-skjerm

  

Thermal  kvitteringsskriver
(80x80 mm)

  

Ethernet / WiFi

  

Berøringsfri 
kortleser (NFC)

  

Windows 10

1950

550  600  

219  

2021_brosjyre_26.02.2021.indd   42021_brosjyre_26.02.2021.indd   4 01.03.2021   13:09:1501.03.2021   13:09:15



Telefon 31 00 46 00 www.driftsikker.no

BETALINGSTERMINALERSELVBETJENINGSKIOSKER tosidig

SELVBETJENINGSKIOSKER gulvstående og vegghengt INFOSKJERMER

Fra 32’’ til 75’’

 Gulvstående og vegghengt

 Oppløsning
1920 x 1080

 Mulighet for touch

 Android / Windows

2021_brosjyre_26.02.2021.indd   52021_brosjyre_26.02.2021.indd   5 01.03.2021   13:09:1601.03.2021   13:09:16



Telefon 31 00 46 00 www.driftsikker.no

BREDBÅND

NETTBUTIKK

  
Fiber

  Mobilt bredbånd

  

VDSL

  
ADSL

  

Er du klar for raskere bredbånd?  VPN

  

Fleksibel platform

  
Valgfri

betalingsløsning

  
Integrasjon 

mot kasse

  
Tilpasset

mobil / nettbrett

  
Verdens mest 

brukte platform
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ANTIBAKTERIELL DISPENSERBREDBÅND

NETTBUTIKK ELAVON

  

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

  

Er du klar for raskere bredbånd?

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 som gir økt fortjeneste. I tillegg til å tilby 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

3 liters 
dispensertank

WiFi / Ethernet

Digital dispenser

Android / Windows

    Gulvstående 
    Vegghengt
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NETTBRETT FOR KANTINELØSNING FREMTIDENS BETALINGSLØSNINGER

APP - løsninger KJEDELØSNING - VAREDATABASE

  

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

  

Reduser matsvinn med nøyaktige bestillinger
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NETTBRETT FOR KANTINELØSNING FREMTIDENS BETALINGSLØSNINGER

APP - løsninger KJEDELØSNING - VAREDATABASE

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

Felles varedatabase:

           Felles markedsføring

           Felles gavekortløsning

           Kundebehandling

           Innkjøpsordninger
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OM OSS FREMTIDENS LØSNINGER 

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, programvareoppdateringer, intern/
ekstern sikkerhetskopiering og  brukerstøtte inngår i våre 
leveranser.
 
BETALINGSTERMINALER
Gjennom våre partnere leverer vi 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, 
måneds- avgifter eller fakturagebyrer, kun 
konkurransedyktig serviceavgift. Vi lever også egen 
nettbetalingsavtale /NetAxept 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 kom-
petanse og lang erfaring i alle ledd – vi kan tilby 
rådgivning,prosjektering, utvikling og ikke minst 
konsulenttjenester.

HVA HAR VI OPPNÅDD

DRIFTSIKKER KOMMUNIKASJON AS - HVEM ER VI 
 
Driftsikker Kommunikasjon AS er en totalleverandør og "single point of contact " for de aller fleste temaer som 
berører vare - og tjenestesalg, samt rapport og analysetjenester for virksomheter i alle størrelser. 
Driftsikker Kommunikasjon AS er også et innovativt programvarehus og en ledende leverandør av 
forretningsløsninger til vare - og tjenestehandel i Norge. Vi har et bredt nettverk av lojale kunder og betrodde 
partnere, som gir oss innsikt og ressurser til å fortsette å bygge en sterk systemplattform og tilby de beste 
programvare og maskinvareløsningene i markedet. Våre leveranser er utviklet ut i fra lang tids erfaring i bransjen 
hvor fokus er på kundens ønsker og behov.
 
Driftsikker Kommunikasjon AS har fra første dag vært en sterk pådriver av innovasjon ved å utfordre "etablerte" 
markeder med nye kreative løsninger. Vårt konkurransefortrinn har alltid vært at vårt team er ambisiøse, kreative og 
i stand til å dytte grensene til kundens fordel og ønske. Driftsikker Kommunikasjon AS har siden oppstarten vært en 
foregangsbedrift med stor vekt på mangfold og gode karrieremuligheter, med et kreativt arbeidsmiljø der alle skal 
finne sin plass og føle seg som en viktig del av "laget".
 
Driftsikker Kommunikasjon AS er en kompetansebedrift med sterk tilknytning til det norske markedet, og vårt 
hovedkontor ligger i Tønsberg. Vår klare målsetning er å tilby ressurser og veiledning i alle stadier av et prosjekt fra 
planlegging, via gjennomføring og leveranse, installasjon, opplæring, brukerstøtte, drift og vedlikehold. Driftsikker 
Kommunikasjon AS har egne spesialister med høy kompetanse nettopp på kundens behovsområde og med en 
organisasjon som kan håndtere alle aspektene i leveransen.
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OM OSS FREMTIDENS LØSNINGER 

HVA HAR VI OPPNÅDD
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Driftsikker Kommunikasjon AS
Telefon: 31 00 46 00 - kundeservice@driftsikker.no

www.driftsikker.no
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