EASY serien

• Fremtidssikret betalingssystem
• Trådløs mifare betalingstag eller chipkort
• Stor drift sikkerhed
• Unik brugervenlighed
• Tale – guider brugeren
• Stor farveskærm
• Stor Internet del
• Intelligent maskine kommunikation
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Unikt
Betalingssystem...
Teknologi

Med Easy serien sættes nye standarder indenfor betalingssystemer.
Revolutionerende teknologi, enorme muligheder og unik fremtidssikring.
Systemet er industri computer baseret med Windows XP® som platform.
Anlægget leveres i flere modeller - alle er med farveskærm og tale:
Easy 3000, med en 8.4” stor TFT skærm - Væghængt
Easy 4000, med en 15,1” vandalsikret skærm - Væghængt
Easy 4000i, med en 15,1” vandalsikret skærm - Indbygning
Brugervenligheden er stor, maskiner vælges ved at trykke direkte på skærmen og
tale guider brugeren igennem købet.
Der er mulighed for at benytte chipkort eller trådløse tag’s
Easy systemet er også en design serie, således at det rustfri stål look går igen i kvitteringsprinteren, adgangskontrollen og multilink-kabinetterne.

Easy3000 - Tag

Store anvendelsesmuligheder, f.eks. i vaskeri, solarium, baderum mv.
Internetdelen, som er integreret er let at bruge og indeholder mange muligheder for
både brugerne og administrationen.

Easy4000 - Tag

Adgangskontrol

Features
• Adgangskontrol til styring af f.eks. låseblik
• Dankort, Visa/MasterCard betaling kan tilknyttes
• Dankort overførsel via Internet
• Eget design af brugerfladen
• Eget valg af baggrundsbillede eller farve og maskin-ikoner
• Information til f.eks. reklame eller referater
• Internet-Info(f.eks. referater), se priser, status, statistik og meget mere
• Internet datatap af købsdata og E-mail med købsdata
• Internet reservation
• Kontant eller kredit baseret samt kreditloadfunktion
• Kvitteringsprinter
• MIFARE Tags og kort kan anvendes som betalingsmiddel
• Miljøvenlig
• Remote servicering
• Reservation på terminalen
• Sms besked - f.eks. når man har vasketid eller når vasken er færdig
• Styring af 1 - >100 maskiner - alle typer understøttes
• Tale modul (tale, der guider brugeren igennem købet)
• Dansk, engelsk, tysk, norsk, tyrkisk, arabisk og kinesisk
• Hærværksikring - Tåler direkte slag på skærm, op til 150 kg (Easy3000)
• Vandalsikring - Tåler direkte slag på skærm, op til 300 kg (Easy4000)
• Videoovervågning - professionel
• Unik fremtidssikring

Easy4000i - Chipkort

Adgangskontrol
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