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Fremtidssikret betalingssystem
Stor driftssikkerhet
Kontant eller kredittsystem
Unik brukervennlighet
Tale - guider brukeren
7” Fargeskjerm

Easy 600



Teknologi

Easy600 er danskprodusert og leveres som standard med 
7” touchscreen, tale. vår kjente trådløse vaskebrikket-
eknologi samt styring av opptil 6 maskiner.

Det kan velges både kontant og kredittsystem. 
Et kontantsystem betyr at et beløp ligger på vaskekortet. 
Kortet kan “fylles opp” via Internett av f.eks. vaktmesteren 
eller beløpet kan legges på kortet via vårt iChip pc-pro-
gram.

Med et kredittsystem gjør brukeren opp sine kjøp 
normalt en gang i måneden. Forbruket sendes direkte til 
administrator via e-post og beløpet trekkes gjennom 
husleien.

Kreditt offline er en helt ny funksjon som gjør at 
systemet også kan kjøre helt uten internettforbindelse. 
Her skal verten kun sette en USB-pinne i bunnen av betal-
ingssystemet. Etter 5 sekunder ligger en ferdig “vaske-fil” 
klar på USB-pinnen.

Kabinettet er produsert i rustfritt stål og alle komponenter 
er nøye utvalgt med tanke på lavt strømforbruk og høy 
driftssikkerhet.

Stor brukervennlighet. Maskiner velges ved å trykke 
direkte på skjermen og en taleguide hjelper brukeren til å 
gjennomføre kjøpet.

Ved SaniDos såpedosering kan såpe velges direkte på 
skjermen sammen med valgt maskin.

Internettdelen, som er integrert, er lett å bruke og inne-
holder mange muligheter for både brukerne og adminis-
trasjonen.

Skjermbilder fra internettdelen:

Adgangskontroll:

DSI Systemer AS - Oluf Onsumsvei  9b - 0680 Oslo
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Adgangskontroll til styring av f.eks. lås

Eget design av brukerflaten

Eget valg av bakgrunnsbilde eller farge og 
maskinikoner.

Informasjon til f.eks. reklame eller refer-
ater.

Internet Info (f.eks. referater, se priser, 
status, statistikk og mye mer.

Internett datatapp av kjøpsdata og e-post 
med kjøpsdata.

Internettreservasjon

Kontant- eller kredittbasert samt kreditt 
offline funksjon

Chipkort eller MIFARE tags (brikker) brukes 
som betalingsmiddel

Miljøvennlig

Remote service

Reservasjon på terminalen

Alle typer maskiner støttes

Talemodul som hjelper brukeren gjennom 
kjøpet

Norsk, engelsk, tysk, dansk, tyrkisk, 
arabisk, kinesisk og somalisk

Unik fremtidssikring

Med innovativ teknologi kombinert med mange års erfar-
ing har vi lykkes med å få design, bruker-vennlighet, mu-
ligheter og pris til å sette en helt 
ny standard.

Fortrinn:


