- fremtidens påmeldingssystem
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Checkin er et event management system som tar seg av
arbeidsoppgavene rundt arrangeringen av events, slik at du som
arrangør kan bruke tiden på innhold og skape gode opplevelser

I bruk av over 900 kunder
Mellom 500 og 1000 solgte billetter hver dag

Opprett arrangementer for påmelding og billettsalg
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Billettsalg med salkart
Påmelding med svært avansert skjemaeditor der alle tilleggsvalg kan ha priser og tilgjengelighet (unikt)
Egen nettside for påmelding. Mulighet for integrasjon i egen nettside
Du kan enkelt endre påmeldinger i etterkant, eller gi kunden tilgang til å endre selv
Ventelistefunksjon
Gruppepåmelding med mulighet for excel opplasting – enkelt!
Mulighet for lukkede billetter kun tilgjengelige via invitasjon – perfekt til partnere / utstillere / ansatte
Deltakere får automatisk e-postbekreftelse med billetter, faktura eller kvittering for betaling
Avansert brukersystem med mulighet for tilgangskontroll på ulike deler av systemet

Book overnatting sammen med påmelding
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Selg egne romressurser eller gjør avtaler med hoteller / andre
Integrert booking av overnatting
Sett opp rom og kapasitet selv
Fleksibel prisstruktur
Gode rapportering- og endringsmuligheter
Enkelt for kunden å bestille alt på ett sted

Fleksibel betaling
ü Kortbetaling, VISA og Mastercard. Ingen oppsett og søknader for deres del, alt er klart
ü Faktura, tilsendes automatisk per e-post
ü EHF. Vi sender automatisk ut EHF og vi kreditterer og sender ny EHF ved endringer i bestillingen
ü Dette er så langt vi vet unikt hos Checkin, foreløpig
ü All kontantflyt går via vår klientkonto og vi gjør utbetalinger til dere den hver måned eller uke
ü Tilbakebetalinger til kunde gjøres av dere via min side, enten kunde har betalt med kort eller faktura
ü Mulig å ta betalt ved ankomst
ü Mulig å selge billetter i døra via vårt system – fordel: alt i ett system
ü VIPPS kommer våren 2018

En god opplevelse i innsjekk
Skann billetter med vår app eller strekkodeleser dere låner av oss
Ankomst registreres i systemet slik at dere får 100% oppdaterte lister
Rask oversikt på om kunde har betalt eller ikke – ta betalt på stedet
Få oversikt over tilleggsvalg som for eksempel middag eller seminarspor,
slik at du kan veilede kunden om lokasjon osv.
ü Kommer i 2018:
ü SMS Billett med QR kode som skannes ved ankomst
ü Billett i Facebook messenger og passport
ü Automatisk utskriving av navnelapp ved skanning av billett
ü
ü
ü
ü

Adgangskontroll – kontroller tilgangen til kundene
ü
ü
ü
ü

Sett opp ulike sjekkpunkter for adgangskontroll og skann kundens billett for kontroll
Brukes for eksempel ved tilgang til måltider. Gi tilgang kun til de som har betalt for mat
Gi adgang til egne seminarer kun til de som har meldt seg på. For eksempel til VIP arrangementer
Enkelt å sette opp – kun en mobil, tablet eller PC trengs av utstyr

God oversikt underveis
ü
ü
ü
ü
ü

Dashboards med nøkkeltall på omsetning og antall personer
Graf som viser utviklingen
Detaljerte rapporter over deltakere med gode muligheter for å gjøre endringer
Mulig å integrere sporingspixler for analyse og sporing av kampanjer i eksterne verktøy
Kommuniser med deltakere via SMS og e-post direkte fra systemet

Kasseløsning
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Selg produkter og mat underveis i ditt event
Operatørsystem med pålogging via brikker
Vi leverer alt nødvendig utsyr – du betaler kun for korttidsleie
Kassa er integrert med resten av Checkin slik at økonomirapporter blir samkjørt med påmelding
Mulig å sette kjøp på kunde eller prosjekt for senere fakturering
Selg billetter i kassa
Selg bonger og bruk bonger som betalingsmiddel i kassa

Kontroll på økonomien
ü Sett opp prosjekt, avdeling og kontoplan som samsvarer med ditt regnskapssystem
ü Detaljerte utbetalingsbilag der dette er spesifisert sammen med MVA spesifisering
ü Sendes på e-post ukentlig eller kan sees i økonomimodulen
ü Spar penger ved redusert tidsbruk på regnskapsførsel
ü I snitt bruker våre kunder 5-10 minutter på å føre et utbetaliingsbilag!
ü Vi purrer dine kunder automatisk èn gang per e-post, deretter overtar du saken
ü Full reskontrooversikt med mulighet for ekstra purring eller kredittering / tilbakebetaling
ü Mulig å integrere mot eksterne regnskapssystemer eller CRM systemer

Forutsigbar og enkel prismodell
3 kr + 3% provisjon per billett uavhengig av betalingsmåte
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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ü

500,- i etablering for organisasjoner
4000,- i etablering for bedrifter
Ingen månedskostnader
5 kr ved utsending av EHF ( + 3% )
Avtaler om pristak eller egne satser ved høyt volum
Kassaløsning: 1% provisjon / salg av billetter: 3 kr + 3%
Ingen bindingstid utover 1 måned – bruk Checkin så lenge dere ønsker det selv
Bruk Checkin uten kostnad til gratisarrangementer
Ingen begrensing på antall brukere eller arrangementer
Tilgang til alle moduler

Prøve ut Checkin?
Registrer en konto på checkin.no eller ta kontakt med
Kjell Ingvar Torvik på 93 21 11 63 / kjellingvar@checkin.no

