Qmatics tidslinje

2018
Lancering af Orchestra 7
Takket være Orchestra 7 kan Qmatic tilbyde
en fuldt ud modulopbygget platform, der
gør det muligt at lave løsninger, som er
skræddersyet til kundens behov. Orchestra 7
er også klar til Persondataforordningen.

2017
Qmatic lancerer cloudbaserede
serviceydelser

2016

Via overflytning til SaaS (Software as a Service)
gøres serviceydelserne i Orchestra tilgængelige
online. Dette giver både større fleksibilitet
og markant hurtigere time-to-market.

Lancering af mobile
kundeløsninger
Med mobilbilletter – en virtuel købillet på
mobiltelefonen – kan ventetiden i en kø
forvandles til underholdende eller produktiv
tid for de kunder, der venter på, at det skal
blive deres tur. Afstanden mellem e-handel
og køb i fysiske butikker mindskes desuden
gennem forskellige serviceløsninger
med flere kanaler.

2010

2015
Lancering af Orchestra
Enterprise Platform 6.0 og
mobile personaleløsninger
Mobilteknologi baner vejen for elegante
serviceløsninger, der giver service- og
butiksmedarbejdere mulighed for at bruge
deres smartphones eller andre mobilenheder
til at klare kundebetjening.

Lancering af
koncernsystemet Orchestra
Med lanceringen af Orchestra kan Qmatic
tilbyde sin første koncernløsning til kundehåndteringssystemer. Dette gør det muligt at sikre
central styring af en løsning, som bruges
i flere forskellige butikker, samtidig med at
der tilbydes integration med administrative
systemer til analyse, ledelse og yderligere
integration med eksempelvis marketing og CRM.

2004

2007
Altor Fund II overtager
aktiemajoriteten
Investmentbolaget køber virksomheden
af 3i Group, Litorina Kapital.

Nye indehavere
af aktiemajoriteten
Aktiemajoriteten i virksomheden
bliver solgt til 3i og Litorina Kapital.

1993
Introduktion af
Windows-baseret system

1989

Windows muliggør en ny grafisk grænseflade
samt meget nemmere installation og integration
med andre informationssystemer.

Introduktion af
PC-baseret system
Når systemerne køres på PC'er, bliver
det nemmere at styre dem og overføre
data til andre systemer som del af
planlægningsprocessen i en virksomhed.

1987
Eksport udgør 63 %
af omsætningen

1986

Hen imod slutningen af 1980'erne bliver produkterne
solgt til ca. 25 lande. I virksomhedens seks første
leveår er der etableret datterselskaber i England,
USA og Frankrig. Op gennem 1980'ernevokser
virksomheden med næsten 100 procent hvert år.

Lancering af computer til
udarbejdelse af statistik
Nu bliver det muligt at forenkle håndteringen
af information og opnå bedre analyse heraf,
så driften kan optimeres. Første skridt på
vejen mod det, vi senere kender som
Business Intelligence.

1984
Introduktion af termoprinteren

1981
Grundlæggelse af Qmatic
Restaurantejeren Rune Sahlin har brug
for en løsning, der kan give hans kunder
og medarbejdere en bedre oplevelse.
Rune Sahlin og hans forretningspartner
Per-Martin Petterson går med stor
målrettethed i gang med at udvikle
verdens første elektriske køsystem.

Tidligere har kønumre været fastlåst til
en enkelt sekvens. Nu bliver det muligt
at anvende forskellige talserier til
eksempelvis service og betaling.

