• Elegant administrations fri løsning med MobilePay betaling
• Fremtidssikret betalingssystem
• Trådløs betalingsbrik
• Stor drift sikkerhed
• Stor 10.4" multi touch skærm
• Stor Internet del
• Tale – guider brugeren
• Unik brugervenlighed
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Teknologi

Easy Pay er danskproduceret og leveres som standard med 10,4" multi touch skærm,
tale og mulighed for styring af mere end 30 maskiner.
Det er en videreudvikling af vores meget stabile EasyXP serie, hvor den nye lyn hurtige
Intel CPU med opdateret Windows Embedded® platform og 10,4" multi touch skærm
lægger linjen for fremtiden. På forkant med udviklingen!
Easy Pay er MobilePay certificeret og giver mulighed for at betale for vasken direkte
med MobilePay. Vælg blot maskiner på skærmen og betal med
.
Fronten med integreret touch, er lavet i 4mm hærdet glas og er forstærket med en
stålramme på bagsiden. Kabinettet er pulverlakeret i antracit grå.
Alle komponenter er udvalgt med henblik på lavt strømforbrug og høj driftssikkerhed.
Brugervenligheden er stor, maskiner vælges ved at trykke direkte på skærmen og tale
guider brugeren igennem købet.

Easy Pay

Der kan vælges kontant-, kredit, og eller MobilePay system.
Et kontantsystem betyder at brugerne har et beløb på sin vaskebrik. Beløb kan let "opfyldes" via Internettet af f.eks. ejendomsmesteren. Ønskes et minimum af administration, kan en "Dankort butik" integreres, så kan brugerne selv lægge penge på deres vaskebrik. Alle gængse kreditkorttyper kan understøttes.
Ved kreditsystem bliver brugernes køb opgjort, normalt én gang om måneden og sendt
direkte til administrator via e-mail og beløbet bliver trukket over huslejen.
MobilePay betaling i vaskeriet, så afregnes der direkte mellem betalingssystem og brugeren. MobilePay betaling kan kombineres med både kontant og kredit system
Internetdelen, som er integreret, er let at bruge og indeholder mange muligheder for
både brugerne og administrationen. Ligeledes har vi vores EasyLaundry app til smartphones, hvor f.eks. brugere kan bestille vasketur, holde øje med forbruget eller se om
vaskeriet er ledig m.m.

Internet

Internet overblik

Internet reservation

Features
• Alle typer maskiner understøttes
• Adgangskontrol til styring af f.eks. låseblik
• App for smart phones (iOS, Android og Windows phones)
• Eget design af brugerflade og maskin-ikoner
• Hærværkssikring - Tåler direkte slag på skærm, op til 150 kg
• Information til f.eks. reklame eller referater
• Internet Info, se priser, status, statistik, "tank op" og meget mere
• Internet datatap af købsdata og automatisk afsendelse via E-mail
• Internet reservation (web + app)
• Kontant-, kredit-baseret
• Mifare tags (brikker) anvendes som betalingsmiddel
• MobilePay betaling - betal direkte for dine køb
• Reservation på terminalen
• Sms besked - f.eks. når man har vasketur eller når vasken er færdig
• Taleguide på dansk, engelsk, tysk, norsk, tyrkisk, arabisk, kinesisk og somalisk
• Tank op via Internet - via Dankort, Visa, Master, MobilePay mv. (via Dibs)
• Unik fremtidssikring
• Dimensioner: 392x270x70mm (h,b,d), vægt 5,2 kg
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