
SISTEMA DE GESTIÓ DE VENDA
 D’ENTRADES I CONEIXEMENT 

DEL VISITANT

Versió 3.0



Totes les funcinonalitats 
disponibles en un sol programari 



Reporting

Infraestructura

Ecosistema complet de venda d’entrades:
Panell, tpv, venda online i venda no assistida

Gestió completa d’horaris, franges i quotes pel mateix usuari

Venda online optimitzada per a mòbil

Generador de llistes i informes

Infraestructura cloud

Alta i creació de nous informes custom

Instanciable pel client

Visor estadístic

Gestió d’usuaris

Mòdul específic per a acreditacions

Gestió de validacions d’entrades

API i connexió amb tercers

Connectivitat amb control d’accessos

Creació d’entrades pel mateix usuari

Venda d’entrades en funció dels punts de venda disponibles

MÒDULS I BLOCS

FUNCIONS



Control total a temps real i des 
de qualsevol lloc de totes les 

operacions realitzades



TPV DE VENDA

TOT EL FLUX DE TREBALL 
EN UN SOL SISTEMA

INFORMACIÓ DE LES 
SEVES VENDES A TEMPS 

REAL

És una plataforma de gestió i venda d’entrades que 
permet la comercialització a traves de múltiples 
canals de venda per a arribar al major nombre de 
clients potencials, oferint diverses solucions per a la 
compra.

VENDA ASSISTIDA



Gestionem milions de tiquets 
venuts online cada any
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VENDA D’ENTRADES

PAGAMENT 100% SEGUR NOMES EN 3 PASOS

Contem amb un mòdul de venda online dins d’ 
articketing per a la gestió de venda d’entrades online.. 

Gràcies a aquest sistema evitem cues i agilitzem 
l’accés al monument de forma totalment digital i en 
simples passos.

VENDA ONLINE



Pagament 100% segur de forma 
senzilla i intuïtiva
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TICKETSPOINT

Nova màquina expenedora de ticketing. Gràcies a ella 
es redueixen cues, es realitza el pagament segur i es 
manté un control de dades de vendes.

Amb un disseny reduït i una interface senzilla per al 
visitant. Disponible en varis idiomes.
- Senzill i en simples passos
- Pagament amb targeta
- Evita cues d’accés
- Control total de vendes / Articketing

Mides: 178x50x40 cm

SEGURETAT 
GARANTIDA, RAPIDESA

 A LA VENDA

MODIFICA CADA PUNT 
DE VENDA DE MANERA 

REMOTA

VENDA NO
ASSISTIDA



Som fabricants, contem amb un 
equip d’enginyers especialitzats 

en hardware per a oferir el
millor servei i innovació del 

sector



DEPARTAMENT HELPDESK

SERVEI 
TÈCNIC 
GARANTITZAT

Portem més de 15 anys donant servei tècnic 24 
hores a tots els nostres clients a

qualsevol lloc, des de Espanya a Itàlia

Contem amb un gran grup de professionals format 
per enginyers i tècnics capacitats per a resoldre totes 
les incidències. Donem resposta en menys de 24 hores 
i estem disponibles els 365 dies a l’any per als nostres 
clients.



Vocces Lab està present a més de 
70 monuments a Espanya i Itàlia



Més informació a www.vocces.com

“Posis en contacte amb nosaltres i l’atendrem encantats 
per a donar solucions a les seves

Escaneja per a 
més informació

Seu Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Seu Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

Atención comercial*
Sra. Nina Ramos
(+34) 610 18 73 38

nramos@vocces.com


