
Kust Management System - KMS
Ett flexibelt system för företag med 

varierande behov.



Många system,
en plats att styra dem.

Ett bolag med olika engagemang och affärer i olika 
kategorier kan ha väldigt varierande behov för system 
som tillfredsställer kraven för de individuella  
omständigheterna i den aktuella kategorin. KMS samlar 
alla system i en och  samma app och tillåter enkel 
administration.

Att administrera bokningar, biljetter, betalningar, ordrar, 
underlag, evenemang i olika kategorier, restauranger, 
hotell och det som hör till blir enkelt med KMS.



Funktioner
Betal-API
Vårt betal-API stödjer 
Stripe, Swish och Vipps för 
att tillåta helt gränslös 
betalning.  

Apple Icloud calendar
Med vår integration mot apple 
icloud calendar kan man enkelt se 
sina uppkommande evenemang 
och bokningar i samtliga enheter.

PAX-SMS
Med vår integration mot 
pax sms kan man 
rapportera passagerare på 
fordon i trafik

Biljett-scanning
Vår biljett-scannings app 
tillåter inscanning av 
biljetter på plats, allt är 
förstås direkt kopplat till 
KMS. 

Hemsida
I KMS kan du administrera ditt 
företags hemsida. behöver du 
ändra  något  snabbt? I KMS kan du 
med smarta verktyg ändra din 
hemsida snabbt och  enkelt utan 
att dyka in i massa detaljer.

Bokningssytem
Enkelt att boka för gästen via 
Eventföretagets hemsida. 
Enkelt att få information till 
bokföring. För att se hur det funkar 
kan du gå in på 
https://www.kustevent.com



Enkelt system för gästen att boka på din 
hemsida, och för företaget att följa 
bokningarna i appen. 
Enda verktyget du behöver med när är din 
mobil! 

Branscher
Ljudguider

Vi har stöd för ljudguider 
under evenmang och turer 
i KMS.

Hotell

Med KMS kan du hantera 
bokningar för ditt hotell.

Restaurang

Vår restaurang-app tillåter 
ersättning av menyer samt att 
kunder kan beställa mat direkt i 
appen.

Bokning

I KMS kan man skapa biljetter, rutter och 
turer för till exempel fordon samt 
scanningsbara biljettyper, allt integrerat mot 
KMS.



Den tekniska biten.

Flutter

Vi använder googles ramverk flutter för vårt 
användargränssnitt. Detta ramverk tillåter oss 
att kompilera ut applikationer för i stort sett alla 
relevanta plattformar. Detta gör det enklare för 
företaget att använda sin applikation på 
enheter dem använder i sin organisation. Det 
behövs alltså inga nya datorer eller dylikt för 
att köra detta system.

Node.js (Typescript)

KMS backend består av en 
smidig men fortfarande strikt 
typad kodbas som är enkel att 
skala upp vid hög  belastning, vi 
nyttjar även GraphQL samt 
MySQL.


