
SERVIO 
TICKETS 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ 
КІНОТЕАТРІВ, ТЕАТРІВ, КОНЦЕРТ-ХОЛІВ 
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ПРО НАС 

14 років на ринку Понад 3 000 
автоматизованих 

об'єктів 

НАШІ РІШЕННЯ 

Більше 30-ти 
програмних модулів 

Кафе, бари, ресторани Готелі, хостели, 
пансіонати 

Кінотеатри, театри, 
концерт-холи 

СПА, салони краси, 
фітнес-центри 

Паркінги Санаторії, мед. 
установи 

Ігрові центри, аквапарки, 
розважальні комплекси 

СКУД для готелів 
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ВСІ НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЗАХОДУ  

Робоче місце 
касира 

Модуль для відображення 
схеми залу на 

інфо-дисплеї гостя 

Модуль для відображення 
анонсів на ТV-панелі 

в холі 

Додаток для 
ідентифікації 

  квитків біля входу в зал 

Всі модулі працюють  взаємопов'язано  один з одним, синхронізуючи дані і оновлюючи інформацію в реальному часі 

ДОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Синхронізація 
з сайтом 

Вивантаження даних в систему 
моніторингу ComScore 

(якщо необхідно) 

Інтеграція з модулем 
УНФ SERVIO BackOffice для 

ведення управлінського обліку 

Програма 
лояльності 



РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА 
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РОБОЧЕ МІСЦЕ КАСИРА 

Встановлюється в точках реалізації квитків та супутніх 
товарів (попкорн, напої, інше). Для невеликих подій  
продаж квитків, снеків, напоїв може здійснюватися на 
одному робочому місці. 

1 Реалізація квитків, попкорну, напоїв, окулярів та 
інших товарів. Доступні  різні  типи  оплат.

 

2 Зручна схема залу, зрозуміле  відображення зайнятих / 
вільних місць в залі, швидкий вибір потрібних місць. 

3 Швидке переключення між фільмами, сеансами, 
залами. 

4 
Зв'язка з інфомонітором гостя. Коли касир вибирає 
місця - вони автоматично показуються гостю на 
інфомоніторі. І, навпаки, коли гість вибирає 
місця * на своєму дисплеї - вибір автоматично 
відображається в програмі касира. 
*рішення працює тільки при використанні сенсорного монітора 



МОДУЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛІ ГОСТЯ 
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У разі застосування не сенсорного екрану для гостя - 
модуль буде так само відображати всю інформацію, але без 
можливості самостійно вибирати місця. 

Виводить на екран відвідувачеві схему залу, доступні та 
зайняті місця. Має прямий зв'язок з екраном касира - 
гість бачить на моніторі які місця вибирає касир або 
самостійно вибирає потрібні йому місця і даний 
вибір автоматично відображається в програмі касира. 

Даний продукт покращує сервіс, виключає можливість  
допущення помилок або виникнення непорозумінь між  
касиром і гостем. 

Касир може включати або відключати відображення 
інформації на екрані гостя. 



expertsolution.com.ua 6 

МОДУЛЬ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ АНОНСІВ 
СЕАНСІВ НА TV-ПАНЕЛІ  У ХОЛІ 

 

Служить для інформування відвідувачів  про  анонси
 вистав, фільмів , концертів,   сеанси та відображення  

будь-якої іншої інформації, яку Вам необхідно показати  
гостям. 

У модулі SERVIO WorkDesk (інструмент, який служить для 
налаштування всієї інформації в системі SERVIO Tickets)  
заповнюється вся інформація, яку необхідно виводити 
на TV-панель, завантажуються відео-ролики, фото і т.д. Після 
чого інформація автоматично виводиться на TV-панель і 
змінюється відповідно до заданих налаштувань без 
додаткового втручання персоналу. 

Перевага даного рішення в тому, що персоналу не 
потрібно весь час контролювати актуальність відображуваної 
інформації. 
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ДОДАТОК ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КВИТКІВ 
БІЛЯ ВХОДУ В ЗАЛ 

Встановлюється на пристрій з наявністю сканера для 
зчитування QR або штрих-кодів: смартфони, планшети, 
термінали збору даних. 

Додаток служить для перевірки валідності квитків біля 
входу в зал . За допомогою  сканера персонал  зчитує

 QR або  штрих-код квитка, додаток  перевіряє  його
 в базі  і видає  відповідне  повідомлення  

(підтверджено чи ні). Після зчитування даний код в 
додатку маркується як використаний і, наприклад, 
якщо хтось намагається використати його повторно –  
повідомить персонал 
про махінації. 



ДОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
І МОЖЛИВОСТІ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАХОДІВ  
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ САМООБСЛУГОВУВАННЯ 

САЙТ ТЕРМІНАЛИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ 

SERVIO Tickets синхронізується  з онлайн-модулем 
покупки квитків на сайті, завдяки протоколу API. 

SERVIO Tickets синхронізується  з терміналами 
самообслуговування в залі.  

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 

Після налаштування синхронізації між SERVIO Tickets та інструментами для самообслуговування (сайт, термінал в залі), 
обмін інформацією між програмами починає відбуватися автоматично в онлайн-режимі. Якщо бронюють місце - його 
статус автоматично змінюється у всіх трьох інструментах незалежно від того, в якому з них була проведена бронь. 
 
У разі покупки (онлайн-оплаті на сайті або оплаті в терміналі самообслуговування) квиток автоматично потрапляє в 
додаток-валідатор і стає доступним до зчитування. Відвідувачу не потрібно додатково відвідувати касу  для отримання

 квитка -  достатньо  пред'явити  його  співробітникові  у залі. 



РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА 
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УНФ SERVIO BackOffice  
ДЛЯ ВЕДЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Є галузевої надбудовою для конфігурації «1С: 
Підприємство» і дозволяє вести управлінський облік, облік 
складу (ів) громадського харчування на підприємствах 
сфери послуг. Даний програмний комплекс має інтерфейси 
обміну даними з програмним забезпеченням фронт-офісу 
SERVIO і обмін інформацією з бухгалтерською програмою 
«1С: Підприємство». Дане рішення забезпечує ведення 
наскрізного управлінського обліку по всіх організаціях, що 
входять в компанію, або по кожній організації окремо. 
• формування меню, прайс-листів 
• ведення калькуляційних і технологічних карт 
• формування відповідних документів за фактом продажу 

товарів, послуг - документи по виробництву, реалізації 
товарів і послуг, актів виконаних робіт 

• контроль собівартості та націнки 
• формування документів про отримання грошових коштів 

від точок продажів з розбивкою по своїх підприємствах 
• отримання звітності, в т. ч. АВС-аналіз, P & L 
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НАШЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КІНОТЕАТРІВ 



НАШІ КОНТАКТИ 

Льів, вул. Городецька, 109 
Дніпро, вул. Подолинського, 31Г 
Київ, вул. Ярославська, 39 г 

+38 (044) 537-0168  
+38 (097) 537-0168 

sales@servio.com.ua expertsolution.com.ua 

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Щоб перейти на сайт - відскануйте код 


