Qmatics tidslinje

2018
Orchestra 7 lanseres
Orchestra 7 gjør det mulig for Qmatic
å tilby en fullstendig modulær plattform,
som åpner for løsninger som kan tilpasses
kundens behov. Orchestra 7 er også klar
for personvernforordningen (GDPR).

2017
Qmatic lanserer skytjenester

2016

Ved å flytte til SAAS (programvare som
en tjeneste) blir tjenestene i Orchestra
tilgjengelige på nett. Dette både øker
fleksibilitet og gir betydelig raskere
tid-til-marked.

Mobile løsninger for kunder
lanseres
Med mobil kølapp, en virtuell kølapp på
mobiltelefonen, kan tiden man ville ha brukt
på å vente i kø, bli til underholdende eller
produktiv tid for kunder som venter på turen
sin. Avstanden mellom netthandel og fysisk
handel krysses også gjennom ulike
omnikanals serviceløsninger.

2010

2015
Orchestra Enterprise Platform
6.0 og mobile løsninger for
ansatte lanseres
Mobil teknologi åpnet døren for elegante
serviceløsninger der service- og butikkansatte
kan bruke sine smarttelefoner eller tilbehør
til å ta seg av kundeoppgaver.

Enterprise-systemet Orchestra
lanseres
Med lanseringen av Orchestra tilbyr Qmatic sin
første bedriftsløsning for kundeflytsystemer.
Dette gjorde det mulig å ha sentral kontroll
i en løsning for flere butikker og samtidig
tilby integrasjon med administrative
systemer for analyse, styre og integrasjon
med, for eksempel, markedsføring og
kunderelasjonshåndtering (CRM).

2004

2007
Altor Fund II blir en ny
majoritetsaksjonær
Investmentbolaget kjøper selskapet
fra 3i Group, Litorina Kapital.

Nye majoritetsaksjonærer
Majoriteten i selskapet selges til 3i og
Litorina Kapital.

1993
Introduksjon av
Windows-basert system

1989

Windows muliggjorde et nytt grafisk grensesnitt
så vel som mye enklere installasjon og
integrasjon med andre informasjonssystemer.

PC-basert system introduseres
Ved å kjøre systemene på datamaskiner
blir det enklere å styre systemet og
overføre data til andre systemer som del
av selskapenes planleggingsprosesser.

1987
63 % av salg er eksport

1986

På slutten av 80-tallet selges produktene til
rundt 25 land. I løpet av selskapets første seks
år ble det etablert datterselskaper i England,
USA og Frankrike. I løpet av 80-tallet vokser
selskapet med omtrent 100 % hvert år.

Statistikkdatamaskin lanseres
Det ble nå mulig å forenkle håndteringen
av informasjon og bedre analysere
denne informasjonen for å forbedre
drift. Ett trinn i det som etter hvert
skulle bli forretningsintelligens (BI).

1984
Den termiske printeren
introduseres

1981
Qmatic grunnlegges
Restauranteier Rune Sahlin trengte
en løsning som ville bedre opplevelsen
for kundene og de ansatte. Med sterk
besluttsomhet skapte Sahlin og hans
forretningspartner Per-Martin Petterson
verdens første elektriske køsystem.

Tidligere var kønummer låst til en
enkelt sekvens. Nå var det mulig
å ha ulike nummerserier, for
eksempel for service eller kasse.

