
Hold styr på din vinsamling med eSommelier
Det er verdens mest avancerede system til administration af din vinkælder, men du skal 
selv kun bruge få klik på at holde styr på din vinsamling.

Glem alt om lange håndskrevne lister og uoverskuelige excel-filer over din vinsamling. Den 
unikke computer fra eSommelier holder ikke alene styr på flaskerne, men giver dig også 
oplysninger om de enkelte vine og hjælper dig med at finde den helt rigtige vin frem til 
anledningen. Søg efter drikkemoden vin, distrikt, type, druesort etc. og eSommelier fortæller dig 
straks, hvad du har i din samling og hvor flaskerne er placeret, uanset om du har få hundrede 
flasker eller flere tusinde.

Touchfarveskærm med indbygget computer og database på 150.000 vine
eSommelier består af en 15” touchfarveskærm med integreret computer og masser af datakraft 
og harddiskplads. Den indbyggede database rummer informationer om 150.000 forskellige 
vine fra hele verden, så når du har købt en ny flaske vin, er der god chance for, at eSommelier 
allerede kender den. Opsætningen er enkel: Tag eSommelier ud af kassen og slut den til, og 
straks er du klar til at registrere din vinsamling.

Nem og intuitiv betjening med adgang til internettet
Betjeningen foregår direkte på skærmen og er intuitivt nem at bruge. Med få klik er din nye 
flaske tilføjet din samling med oplysninger om flaskens nøjagtige placering på dine hylder. 
Du kan også straks læse systemets oplysninger om vinen, og med abonnement på Robert 
Parkers hjemmeside kan du endda få hans smagsnoter tilføjet til systemet via internettet. Med 
netopkobling får du adgang til din samling fra enhver pc i hele verden, så du aldrig mere er i 
tvivl om hvilke vine, du har hjemme i kælderen.

Stregkodescanner og klimasensor som ekstraustyr gør det endnu nemmere
Med ekstraudstyr som stregkodescanner og -labelprinter bliver det endnu nemmere. Når vinen 
er tilføjet udskrives en stregkodelabel til flasken. Næste gang du tager en flaske op fra kælderen 
fører du den bare forbi scanneren, så eSommelier kan fjerne den fra systemet. Din database er 
altid ajourført.
Endelig kan du få en klimasensor som ekstraudstyr. Sensoren overvåger temperatur og 
fugtighed i rummet, og med eSommelier kan du få detaljerede rapporter over klimaet i din 
vinkælder og endda advarsels-mail, hvis dine fastsatte grænseværdier overskrides.

Forhandles af Skandinaviens førende leverandør
eSommelier forhandles i Danmark af VintageKeeping A/S, Skandinaviens førende leverandør 
af vinkældere og udstyr til opbevaring og servering af vin. Produkterne omfatter også vinskabe, 
vinreoler, vinklimaanlæg og totalentrepriser på komplette og ”flaskefærdige” vinkældre, både til 
hoteller, restauranter og ikke mindst private boliger. Det 1.500 m² store domicil i Ans rummer 
bl.a. 300 m² showrooms med et bredt sortiment af firmaets løsninger.

For nærmere information om eSommelier  
og VintageKeeping A/S kontakt venligst
Kim Frederiksen eller Jan Sørensen  
på telefon 8687 0500.- www.vintagekeeping.com 


