Automater
i tiden för
lönsamma
affärer

Tanka Spolarvätska
– en lönsam affär för alla
Enkelt, lätt och smidigt
Erbjud dina kunder att själva enkelt
och smidigt fylla på färdigblandad
spolarvätska med vår spolarvätskeautomat. Den ger dig ökad försäljning
och mindre arbete.
Kunden tankar valfri mängd spolarvätska direkt i bilens behållare och
betalar för den volym han behöver vid
det tillfället, han slipper krångel med
halvfyllda dunkar i bilen.
Pris per liter och tankad volym visas på en display på automaten. Sterners system för spolarvätska är anpassat för din bensinstation och testat
under ﬂera år med mycket goda resultat och nöjda kunder.
Det är dessutom enkelt att ansluta
till ditt kassasystem. Under 2008 passerade vi 300 stycken installerade
system på olika bensinstationer runtom i Sverige.
Ökad säkerhet och förenklat arbete
Spolarvätskesystemet har en centralenhet med tank och pump som du

placerar inomhus eller utomhus beroende på dina beﬁntliga utrymmen.
Du ökar säkerheten och minskar hanteringen av spolarvätska för dig och
din personal eftersom man undviker
tunga lyft när du inte längre behöver
lagra och ﬂytta runt pallar med ﬂaskor
och dunkar.
Du slipper dessutom ta hand om
de tomma ﬂaskorna och dunkarna
vilket minskar kostnaderna för sophanteringen.
Förbättrad Miljö
Du blandar själv den färdiga vätskan
på stationen och då minskar transporterna med 67 procent jämfört med
att köpa hem färdigblandad vätska
(2/3 av färdigblandad vätska är vatten). Minskade transporter ger en
bättre miljö för alla.
Dessutom minskar produktionen av
plastﬂaskor och dunkar vilket i sig är
bra för våran miljö.

Med tekniken i tiden
Anpassning
Sterners är familjeföretaget som redan från starten har anpassat sig efter samtiden. När företagets grundare
Erik U Sterner 1946 köpte konkursboet efter Specialfabriken AB så ﬁck han
en mekanisk verkstad, men han ﬁck
inte den produkt som han trodde ingick i verksamheten. Han startade
i stället tillverkning av automater. Idén
ﬁck han när han såg en bild från USA
av en automat.
Den mekaniska verkstaden som
tidigare hade tillverkat krigsmateriel
under andra världskriget började nu
i den nya tidens anda producera automater. Det är en strategi som genom
årtiondena kännetecknat och genomsyrat hela företaget; förmågan att anpassa sig och formas med sin samtid.
Driven av tekniken och
kompetensen
Det har företaget ständigt fortsatt
med. Sterners har varit driven av tekniken i alla generationer. Men vår
kompetens är också förankrad i personalens envishet och insikten om att
alla kunder är viktiga. Vi lyssnar på
varje kund och är måna om att hitta
en lösning som fungerar så som kunden vill ha den.

Sedan 1946 är Sterners leverantör
av plåtprodukter till kunder över hela
världen under ledning av tredje generationen Sterner; Håkan Sterner, VD.
Utveckling
I början av 1950-talet utlyste Posten
en tävling om tillverkning av frimärkesautomater. Sterners arbetade fram en
fungerande, bra produkt och vann
tävlingen.
1952 producerades den allra första
frimärkesautomaten och den såldes
i hela landet innan den fortsatte sin
erövring genom Norden och Europa
och vidare ut i världen. Fram till början av 1980-talet var den i produktion
och företagets stora produkt, ungefär
80 % av företagets tillverkning gick på
export.
Myntautomaten var Sterners
nästa stora steg i automattillverkningen. Med dem kunde
kunderna köpa tid. Tillverkningen började redan i slutet av
1950-talet och än idag tillverkas
den här typen av automater och
används på solarier, campingduschar, bensinstationer etc.
Efter myntautomaterna har
traditionen fortsatt med växlingsautomater, biljettautomater,
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kortautomater, varuautomater, spolarvätskeautomater…
Sterners har fortsatt följa med tiden,
tekniken och behoven och skapat
automater i takt med efterfrågan. Service och support organisationen utvecklas också ständigt för att klara av
nya krav från kunder, myndigheter och
andra aktörer på marknaden.

Tidiga modeller av
myntautomat och
frimärksautomat

Betalsystem på obemannade platser
Olika betallösningar
På många anläggningar av olika slag
ﬁnns ofta ett behov av att obemannat
ta betalt för sin verksamhet. Där kan
Sterners med sin breda erfarenhet och
kompetens anpassa ett betalningssystem så att du får rätt funktion för just din
anläggning.

Betalautomater
I betalautomater betalar din kund för en
vara eller tjänst. Betalautomaten är i sig
en centralenhet där vi bygger in sedelläsare, kortterminal och/eller myntinkast
i ett robust och säkert skåp tillsammans
med PC eller annan styrelektronik. Om
den sedan skall leverera kodkvitto, kvitto, biljett, pollett, chipkort eller RFID-kort
till din kund bestämmer du. Oavsett vad
du väljer hjälper vi dig till det som är den
bästa lösningen för din anläggning.
Myntautomater
Myntautomaten används för att starta
en händelse som t.ex. en igångsättning
av en solariesäng. Kunden stoppar i ett
mynt, en pollett, eller ett förladdat chipkort och automaten sluter en reläutgång
och skickar en signal om start.
Biljettautomater
Biljettautomaten används där kunden
skall göra en betalning och sedan skall
visa en biljett eller bara ett kvitto som
bevis för utförd betalning. Vanliga användningsområden är sjukhus (patientavgift), gästhamn, idrottshallar, golfbanor, äventyrsland eller vid ﬁskesjöar,

kort sagt överallt där man betalar en
entréavgift i någon form.

Kodsystem / RFID*
Investera i förbättrad service för dina
lojala kunder med ett kodsystem eller
ett RFID-system.
Dessa system är speciellt lämpade
för anläggningar med en stor del stamkunder eller företagskunder som regelbundet återkommer till din anläggning.
Kunden kan då göra sin betalning i en
betalautomat och sedan får han ett
kodkvitto eller ett RFID-kort.
Kundens pengar ﬁnns då lagrade i betalautomaten och han kan aktivera sitt
”konto” med hjälp av sin kod eller sitt
RFID-kort.
En stamkund kan få bonus eller andra
förmåner varefter han använder pengar
i din anläggning. Du kan också på ett enkelt sätt registrera företagskunder som
du fakturerar i efterhand. De använder
då sitt ”företagskort” varje gång de förbrukar tid i din anläggning, detta kan du
sedan fakturera med stöd av fakturaunderlaget som betalautomaten registrerat.
Ett enkelt och smidigt sätt att knyta
upp gamla och nya kunder!
* RFID – Radio Frequency IDentiﬁcation

Framtidens betalsystem
Vi kan erbjuda ett stort urval av olika
betalautomater och betalsystem. Utvecklingen går snabbt framåt och det
ﬁnns många olika sätt att erlägga betalning. Bankkort, VISA och Mastercard är idag en vanlig typ av betalning.
Från och med 1 januari 2010 ska
alla nya kortbetalningslösningar som
placeras ut i Sverige uppfylla alla krav
i PCI DSS samt stödja EMV (Chip och
PIN). Sterners och våra samarbetspartners inom området arbetar gemensamt mot dessa krav och de lösningar som levereras under 2009 är
förberedda för chipkortläsning.
Att betala med hjälp av mobiltelefon
eller via internet är andra möjligheter

som vi hoppas kunna presentera inom
snart framtid.
Som tillval redan idag ﬁnns service
och uppdateringsmöjligheter via internet. Du som automatägare eller vi
som serviceföretag kan komma in
i automatens PC via internet och uppdatera program och funktioner som
t.ex. priser, bonusar, rabatter eller
öppettider. Som ägare kommer du
också enkelt åt försäljningsstatistik
och andra uppgifter utan att vara fysiskt på plats vid automaten, allt för
att göra din vardag lite enklare.

Lösningen ﬁnns hos vår personal
Sterners är det lilla företaget med den
stora kompetensen. Många av våra
arbeten är beställningsarbeten där olika lösningar diskuteras med kunden.
Med egen personal inom tillverkning, konstruktion, programmering,
utveckling och marknadsföring har företaget såväl kreativitet som ﬂexibilitet
att erbjuda när det gäller konstruktioner och svar på våra kunders önskemål och behov.
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Vårt specialistkunnande inom elektronik och mekanik tillsammans med vår
långa erfarenhet från egen tillverkning
gör Sterners mycket konkurrenskraftiga inom vårt produktområde.
Företaget kan luta sig mot en lång
erfarenhet och en stabil verksamhet.
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Vår kunskap är gedigen inom området Automater. Vi har dock även
gjort legoarbeten för våra kunder under årens lopp t ex kundspeciﬁka skåp
med eller utan elektronikkomponenter
och monteringsarbete.
För dig som kund är det både enkelt och kostnadseffektivt att diskutera
nya produkter och projekt med oss på
Sterners.
Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som
baseras på cirka 2 400 beslutsregler.
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