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Verktyget för betalning, ålderskontroll, 
marknadsföring, kundvård,  

betalning och driften av din solstudio
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SunApp är mycket mer än att bara ta betalt av dina kunder.  
Med SunApp ökar du din lönsamhet, du får nöjdare kunder och 
förenklar ditt eget arbete. SunApp ger dig total kontroll över din 
verksamhet och dina kunder i realtid och SunApp är naturligtvis 
redan klar för ålders kontroll, information till och registrering av 
kunder. 

SunApp är branschledaren med över 300 sålda system designade 
av branschen för branschen och är förberedd för att klara både 
dagens och morgondagens krav och föreskrifter. SunApp erbjuder 
total flexibilitet och finns i flera storlekar anpassade för att funge-
ra lika bra och ge samma fördelar, oavsett om du har ett solarium 
eller sexton. SunApp kan kombineras med de flesta på markna-
den förekommande myntboxar och med bankkortsbetalning. 

Kundvård
SunApp har tydliga funktioner som gör 
den mycket användarvänlig för kunden 
som enkelt laddar ner appen från nätet 
eller registrerar sig via Facebook. 

Även för dig som solstudioägare är Sun App 
lika enkel att arbeta med. Du kan i förväg 
planera alla dina kampanjer som exem-
pelvis tidsbestämda bonusar av olika slag.  
Eller varför inte överraska på födelsedagar  
eller premiera dina bästa kunder med en 
extra bonus. Naturligtvis finns funktio-
ner för happy-hour och du kan i förväg 
planera sms- och mailkampanjer och på-
minna kunder som inte solat på länge. 
SunApps sms- och mailfunktion är även 
ett perfekt komplement till Facebook för 
att exempelvis skicka information, länkar 
av olika slag eller berätta att du just in-
stallerat ett nytt solarium. Du kan även 
på distans ersätta kunden med bonus  
istället för pengar om det exempelvis är 
fel på ett solarium.

Statistik
Med SunApp har du fullständig kontroll 
på din verksamhet och dina kunder. Du 
får en tydlig statistik i realtid på all din 
försäljning både från SunApp, bankkort 
och myntboxar om sådana finns. Du ser 
även snabbt och enkelt vilka kunder som 
solat, när och i vilket solarium de solat.  
Statistiken får du både för varje enskilt 
solarium och för hela solstudion samlat 
och du kan även fritt välja jämförande 
perioder tillbaka i tid. Med SunApp får 
du även statistik på varje enskild kund, 
kundgrupp eller för alla dina kunder sam-
lat. Installerar du ett nytt solarium, reno-
verar eller gör en kampanj, kan du direkt 
se hur resultatet blev.

För användare För användare

Drop-in sol
Saldo: 300 kr
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Teknik
SunApp sparar både pengar, tid och krång-
el och du får nöjdare kunder. Menyerna 
är designade att fungera på samma sätt 
oavsett om du arbetar via smartphone, 
surfplatta eller dator. Och du sköter allt 
på distans. Du kan mycket enkelt stänga 
av eller öppna tillgänglighet för solarier 
som är ur funktion och med bara ett 
knapptryck ändra priser och maximala 
soltider. Byter du solarium eller produk-
ter i varuautomaten uppdaterar du lika 
enkelt med nya bilder, priser och texter. 
SunApp hjälper dig även att hålla koll på 
drifttid på lysrören.  

Till touchskärmen som är 15” finns ett 
stöldsäkert väggfäste och det finns vid 
behov även ett golvstativ.

Minska kostnader  
och öka lönsamheten  
med nöjda kunder
Med SunApp kommer du att förbättra 
din lönsamhet genom att både öka din 
omsättning och minska kostnaderna för 
exempelvis chip-kort och kontanthante-
ring och du slipper kostsamma och tids-
krävande ”brandkårsutryckningar”. 

Den höga tillgängligheten i SunApp, slut 
på krånglande chip-kort och mynt som 
fastnar, ger dig inte bara nöjdare kunder. 
Med SunApp kan du enkelt hantera dina 
kunder och sköta dina solarier på distans. 
Det gör arbetet enklare för dig själv och 
du kan bättre planera din egen tid.

RDrop-in Sol

Drop-in Sol, idag, tisdag 15 mars

RDrop-in Sol

Totalt antal solningar på Drop-in Sol idag.

Inbetalt till solariesängar på Drop-in Sol idag.

Antalet användare registrerade till Drop-in Sol.

För solarieägare För solarieägare

RDrop-in Sol

Statistik för Drop-in Sol

Visa resultatet för hela Drop-in Sol.
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ALTERA SOLIS AB
Gullmarsgatan 10, S-453 30 Lysekil

0705 –33 79 00
roland.laurent@alterasolis.se

www.alterasolis.se

Vepa, 50x150 cm

Skräddarsydda lösningar  
i dag och i morgon
SunApp finns i flera olika utföranden 
bero en de på dina behov och hur du vill 
plane ra din verksamhet på både kort och 
längre sikt. Du kan exempelvis direkt gå 
över till enbart betalning via SunApp eller 
kombi nera med din nuvarande betallös-
ning oavsett om det är myntboxar eller 
bankkort. SunApp har lösningen för både 
i dag och i morgon oavsett om du har ett 
eller sexton solarier. Har du fler än sex-
ton solarier kompletterar du enkelt med 
ytterligare ett system. SunApp är natur-
ligtvis redan klar för ålderskontroll, krav 
på information till och registrering av 
kunder.

Komplett leverans
SunApp levereras komplett med erforder-
liga kablage och en 15” touchskärm som 
monteras direkt på vägg med ett vandal-
säkert stöldskydd. Som tillval finns även 
ett golvstativ. 

Väljer du en lösning med bankkort som 
komplement, levereras både kortläsare och 
touchskärmen monterad i ett skåp färdigt 
för väggmontage. Om SunApp kom bi neras 
med myntboxar ingår en kopp lingsbox 
och myntboxkablage anpassade för de 
flesta i marknaden förekommande boxar. 
Det du behöver komplettera med för att 
komma igång är en fast eller mobil inter-
netanslutning.

Affisch, 50x70 cm

Pekskärm

Detta får du

Full service
Till SunApp följer ett serviceavtal som 
säker ställer både daglig drift och framtida 
uppgraderingar av systemet. Vi erbjuder 
även flera fördelaktiga lösningar för trans-
aktionskostnaderna.

Installationen av SunApp är mycket enkel 
att göra själv men vi erbjuder komplett 
installation via samarbetspartners.

Marknadsföring
I leveransen medföljer utan kostnad en 
affisch i format 50x70 cm som beskriver 
SunApp för slutkunden och en 150x50  
cm vepa med budskapet ”Här betalar du 
med SunApp”. Affischen finns även i A4- 
eller A3-format. 

Vi erbjuder även färdiga marknadsförings-
paket för Facebook eller andra sociala 
medier och i SunApps adminfunktion kan 
du enkelt skicka sms och e-mail direkt till 
dina registrerade kunder. 

Vill du veta mer?
Kontakta oss och boka 
tid för en demonstra-
tion och genomgång av 
SunApp! 


