Easy 600
Easy 3000
Easy 4000

• Fremtidssikret betalingssystem
• Trådløs mifare betalingstag eller chipkort
• Stor driftssikkerhed
• Unik brugervenlighed
• Tale – guider brugeren
• Stor farveskærm
• Stor Internet del
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Teknologi

Med innovativ teknologi kombineret med mange års erfaring er det lykkes os at få
design, brugervenlighed, muligheder og pris til at gå op i en højere enhed.
Alle vores betalingssystemer er dansk produceret og udviklet.
Systemerne er Industricomputerbaseret med en Windows Embedded® platform.
Leveres i flere udgaver - alle er med farveskærm og tale:
Easy 600, med en 7" stor touch-skærm - væghængt.
Easy 3000, med en 8.4” stor touch-skærm - væghængt.
Easy 4000, vandalsikker med 15”stor touch-skærm - væghængt eller indbygning.
Stor brugervenlighed, maskiner vælges ved at trykke direkte på skærmen og tale
guider brugeren igennem købet.

Easy600

Der kan vælges kontant eller kredit system. Et kontant system betyder at et beløb
ligger i en brugerkonto på betalingssystemet. Beløb kan let "opfyldes" via Internettet af eks. ejendomsmesteren. Der er også mulighed for at tilknytte Internetbutik
så brugerne selv kan overføre beløb til deres brugerkonto.
Ved kredit system bliver brugernes køb opgjort, normalt en gang om måneden og
sendt direkte til administrator via e-mail og beløbet bliver trukket over huslejen.
Easy-systemet er også en design-serie, således at det rustfri stål-look går igen i
kvitteringsprinteren, adgangskontrollen og multilink-kabinetterne.
I betalingssystemet anvendes chipkort eller trådløse Mifare 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.

Features
Easy3000

Adgangskontrol

Internet
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Adgangskontrol til styring af f.eks. låseblik
App for smartphones (iPhone, Android og WindowsPhone)
Visa-/Master card og PayPal overførsel via Internet
Eget design af brugerfladen
Eget valg af baggrundsbillede eller farve og maskin-ikoner
Hærværk beskyttelse - tåler direkte slag på skærmen, op til 150 kg
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 kreditbaseret samt kreditload-funktion
Kvitteringsprinter
MIFARE tags og chipkort 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
Talemodul (tale, der guider brugeren igennem købet)
Dansk, engelsk, tysk, norsk, tyrkisk, arabisk, kinesisk og somalisk
Unik fremtidssikring

Internet
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PRODUKT
sammenligning

Antal maskiner
Farveskærm med touch
Chipkort / Mifare tag (brik)
Hærværk / Vandalbeskyttelse
Videoovervåning
Adgangskontrol
App for smart phones
Automatisk datatapning
Direkte program / sæbevalg
Internetdel integreret
Printer
Reservation
SMS tjenester
Tale/sprog
Statistik / Tæller
Kontant
Kredit
Kredit ”offline”
PayPal/Visa-/ Mastercard
overførsler
Mål (h/b/d mm)
Vægt

Easy 1/3/6
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Easy 3000

Easy 4000
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170/105/90
180/166/85
1 kg / 2 kg
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650/490/190
620/620/3
29 kg/42kg

