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FACILITY MANAGEMENT



COLOSSEUM HJÆLPER DIG TIL  
AT TJENE FLERE PENGE
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FACILITY MANAGEMENT

”Colosseum er den eneste forret-
ningsplatform, der opfylder alle dine 
behov i én og samme løsning:”

3 Booking

3 Billetter

3 Events

3  Medlemsskaber

3  Infoskærme

3  Adgangskontrol

3  POS-kassesystem

*Tag lederskab over dine faciliteter og leverin-
gen af dine services – dét er, hvad det ameri-
kanske begreb Facility Management betyder. 
Og det er lige præcis det, som Colosseum 
Facility Management gør muligt.

Colosseum Facility Management* er systemet, 
der hjælper dig til at tjene flere penge  
– helt enkelt. Med Colosseum får du nemlig 
alle de moduler, der kan drive din forretning til 
næste niveau. 
Colosseum er software, ja. Men det er også så  
meget andet. Colosseum er nemlig udviklet til at kunne 
skræddersyes efter dine behov. Om du vil leje din hal 
ud til sport, dine lokaler til foredrag og events eller lade 
kunderne booke mødelokaler med forplejning og tilbehør 
– det er helt op til dig. Colosseum letter de administrative 
opgaver, så du i stedet kan bruge din tid på at udvikle, 
markedsføre og sælge. Vi hjælper dig selvfølgelig også 
med de gode idéer, hvis du har brug for det.
Det er kun fantasien, der afgør, hvad du vil bruge dine 
faciliteter til, for vi har løsningen, der kan gøre dine 
faciliteter mere rentable for dig.
Med Colosseum får du alt fra forskellige og avancerede 
POS-systemer til bookingsystemer og salg af billetter.  
Og det bedste er, at kunderne kan betjene sig selv. 
Nemt. Hurtigt. Enkelt.



3 FÅ FLERE NYE KUNDER

3ØG DIN INDTJENING

3SLIP FOR UNØDVENDIG
ADMINISTRATION

3 FÅ EN SJOVERE 
HVERDAG

NU HAR JEG TID TIL MERE  
SALG OG MARKEDSFØRING!



GØR DET LET FOR DINE KUNDER 
AT BETJENE SIG SELV – DØGNET RUNDT!

Det bedste ved at have faciliteter som dine er, at der er alle  
muligheder for at lave en god forretning ud af det. Det behøver ikke  
være tungt at drive et hus eller en hal, for du kan få dine kunder til  
at betjene sig selv – og de elsker det! 
Vi kender det alle sammen – det er super at kunne betjene sig selv, for det går  
nemt og hurtigt. Selvfølgelig skal systemet være med, så det bare virker.  
Og Colosseum er med hele vejen. 
Vi har udviklet et system, der er avanceret bagved, men brugervenligt foran.  
Det betyder, at dine kunder kan gøre alt selv: booke baner, haller, events,  
billetter, forplejning til møder og endda selv bestemme bordopstillingen,  
hvis de ønsker noget specifikt. 

Desuden er Colosseum heller ikke avanceret for dig som ejer.  
Administrationen er gjort let og overskuelig, og så kan det  
hele integreres med dit økonomisystem.

LAD KUNDERNE BOOKE OVERNATNING

LAD KUNDERNE BOOKE BANER



GØR DET LET FOR DINE KUNDER 
AT BETJENE SIG SELV – DØGNET RUNDT!

LAD KUNDERNE BOOKE MØDELOKALER

LAD KUNDERNE BOOKE 
FORPLEJNING & TILBEHØR

Det helt unikke ved Colosseum er, at kunderne, udover at kunne booke lokaler,  
også kan booke den ønskede bordstilling.

Den helt rigtige opstilling af borde og stole er med til at  
fuldende ethvert arrangement. Dine kunder kan selv booke det hele,  
som de vil ha’ det - nemt og ligetil.



SÆLG BILLETTER, EVENTS 
OG MEDLEMSSKABER

Med Colosseum er det intet problem at sælge. Og når 
der foregår en hel masse aktiviteter hos dig, som dine 
kunder gerne vil være med til, skal det være nemt for 
dem at deltage. 
Uanset om du bruger dine faciliteter til at have sportevents, 
fitnesscenter, foredrag, koncerter eller møder, skal dine kunder 
let have mulighed for at købe billetter og komme ind.
Den letteste løsning på at sælge billetter og medlemsskaber er 
selvbetjening. Du kender det allerede fra alle de store fitness- 
kæder, hvor du skal oprette medlemsskab online, eller når du 
køber billetter online til en koncert – sådan et system får du 
også med Colosseum. 
Dine kunder skal også kunne komme ind let og hurtigt. Det kan 
de fx med adgangsmøller, armbånd og tastekoder på dørene..

Selvfølgelig er der også tænkt på håndholdte  
POS-systemer til kontrol af billetter, armbånd, 
chip-kort og andet, når dine kunder kommer til dine 
events. Det skal være en fest at være kunde hos dig  
– og det bliver det med Colosseum.

FACILITY MANAGEMENT

Foredrag, møder m.m.



UANSET HVILKET BEHOV DU HAR FOR AT GIVE ADGANG, HAR VI LØSNINGEN

Foredrag, møder m.m.

Billetter med QR-kode Chip-kort Tastekode Armbånd Adgangsmølle

MedlemskaberKoncerter og events



BYD DINE GÆSTER VELKOMMEN 
UDEN SELV AT VÆRE DER

Service er en kæmpe del af en succesfuld forretning, 
og derfor skal du tage godt imod dine kunder.  
Det kan du faktisk gøre, uden du selv er tilstede. 
Vi regner ikke med, du har tid til at stå ved døren hele  
dagen og byde alle velkommen. Derfor har vi 
lavet et digitalt supplement for dig som vært: 
infoskærme. Det lyder simpelt, og det er det 
også. Men det virker.
Dine kunder vil opleve en kæmpe værdi i at 
blive taget imod hos dig med skærme, der viser 
dagens program og kan guide dem på rette vej. 
Det skaber overskud og overblik, og dine kunder 
vil med det samme føle sig velkommen hos dig. 
Du kan også med fordel bruge dine infoskærme 
til videoer, reklamer, et kort over bygningen, 
markedsføring for dine fremtidige aktiviteter og 
information over de muligheder, der er hos dig.

Med infoskærme er du sikker på, at dine 
kunder altid føler sig godt tilpas og ved 
præcist, hvad der sker.

Infoskærme er direkte integreret i Colosseum og
gør det legende let for dig at vise:

3 Dagens aktiviteter

3 Vejvisning til faciliteterne

3 Reklamer

3  Events

3 Video

3 Kunst

Udnyt digital skiltning til at give dine 
kunder en bedre oplevelse og hjælp dem 
    til at få et hurtigt overblik og finde vej 
          rundt i faciliteterne.



INFOSKÆRME SKABER OVERBLIK, VISER VEJ, ØGER SALGET OG SKABER MERE LIV I LOKALERNE



GODE SALGSKANALER
ER GODT KØBMANDSSKAB

Det vigtigste for dig er, at du kan tjene penge på 
dine aktiviteter. Det kræver, at du kan sælge til dine 
kunder, hvor de er: fysisk hos dig og online via alle 
platforme.
Tiderne skifter, og det er ikke længere nok med et kasseapparat 
i dine faciliteter. Dine kunder forventer, at de kan købe adgang, 
medlemsskab, billetter samt forplejning både fysisk og  
online. Derfor er der salgskanaler med i Colosseum. 
Dine kunder kan altså både bruge deres computer, tablet og  
smartphone, når de skal købe noget hos dig, ligesom de også 
kan handle direkte ved dig med POS-system og håndholdte 
enheder.

Det skal være nemt for dine kunder at  
bruge dine faciliteter og handle med dig  
– gode salgskanaler er godt  
købmandsskab. 

3 Komplet website med  
betalingsgateway

3 Ordresystem med integration  
til økonomisystem

3 Let og enkelt  
POS-kassesystem

3  Håndholdt 
POS-system

3 Integration til Ledigetider.dk

SMARTPHONE
HÅNDHOLDT

ENHED
TABLETSCOMPUTER

FYSISK
KØB



SMARTPHONE
HÅNDHOLDT

ENHED
TABLETSCOMPUTER

MED BRND-LØSNINGER KAN DU MØDE  
DINE KUNDER, HVOR DE ER

FYSISK
KØB



VI HAR HARDWAREN  
TIL DIN SOFTWARE

BRND Booking ApS
Ejlskovsgade 7
5000 Odense C
Tlf. 8813 1000

www.brnd.com
info@brnd.com
CVR 37084034

HOS BRND FINDER DU ET STORT UDVALG AF HARDWARE TIL NETOP DINE FACILITETER

SKÆRME/PLAYERE

ADGANGSKONTROL

POS & TILBEHØR

SKABE MED LÅS LED-SKILTE

ADGANGSMØLLER

Colosseum er softwaren, 
som hjælper dig til at 
tjene penge – og du skal 
selvfølgelig også bruge 
den rigtige hardware, 
der kan tage din forret-
ning hele vejen. 
BRND har et stort udvalg af 
hardware, som passer perfekt 
til dine faciliteter.  
Med Colosseum Facility 
Management og velvalgt 
hardware kan vi lave den helt 
rigtige og skræddersyede 
løsning, der kan løfte din 
forretning. Du får selvfølgelig 
3 års onsite service og garanti 
med i købet – det manglede 
da bare!


