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Fremtidssikret betalingssystem
Trådløs betalingsbrikke
Stor driftssikkerhet
Stor 10.4” multitouch skjerm

Easy Pay
Unik brukervennlighet
Tale - guider brukeren
Stor internettdel



Teknologi

Easy Pay er produsert i Danmark og leveres som standard 
med 10,4” multitouch skjerm, tale og mulighet for styring 
av fler enn 30 maskiner. 
Dette er en videreutvikling av vår meget stabile EasyXP 
serie. Systemet innehar nye rask Intel CPU med opda-
tert Windows Embedded® plattform og 10,4” multitouch 
skjerm som baner vei for fremtiden. Vi er i forkant med 
utviklingen!

Easy Pay er MobilePay sertifisert og muliggjør betaling 
for vasken direkte med MobilePay. Velg de maskiner man 
vil benytte på skjermen og betal med MobilePay. 

Fronten med integrert touch-display er laget i 4mm her-
det glass og er forsterket med en stålramme på baksiden. 
Kabinettet er i pulverlakkert antracit gråfarge. 
Alle komponenter er utvalgt for å gi lavt strømforbruk og 
høy driftssikkerhet. 

Easy Pay har fokus på brukervenlighet. Maskiner velges 
ved å trykke direkte på skjermen og en stemme guider 
brugeren gjennom kjøpet.

Systemet kommer med kontant-, kreditt, og/eller 
MobilePay system. 

Kontantsystem betyr at brukerne har et beløp på sin 
vaskebrikke. Beløb kan lett fylles på via internett av f.eks. 
vaktmester eller styret. Ønskes mindre administrasjon, kan 
modul for nettpåfylling intergreres slik at brukerne selv 
fylle på penger på sin vaskebrikke. Her benyttes Paypal 
som understøtter de fleste betalingskort og bankover-
føring.

Ved kreditt kan brukernes kjøp gjøres opp f.eks en gang i 
måneden. Informasjon om antall kjøp blir sendt til admin-
istrator via e-post og kan til eksempel trekkes fra husleie.
Ved MobilePay blir brukeren direkte belastet for kjøp via 
en smarttelefon app. MobilePay kan kombineres med både 
kontant- og kredittsystem

Den integrerte internettdelen er lett å bruke og inne-
holder mange muligheter for både brukerne og adminis-
trasjon. I tillegg finnes vår EasyLaundry app til smarttele-
foner hvor brukere kan gjøre reservasjoner, holde øye med 
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Alle typer maskiner understøttes

Adgangskontroll til styring av f.eks. 
elektronisk lås

App for smarttelefoner (iOS, Android og 
Windowstelefoner)

Eget design av brukerflate og maskinikon

Hærverkssikring - Tåler direkte slag på
skjerm opp til 150 kg

Informasjonstavle til f.eks. reklame eller
referater

InternettInfo, se priser, status, statistikk, 
påfylling mm.

Internett datauthenting av kjøpsdata og 
automatisk e-post rapportering

Internettreservasjon (web + app)

Kontant- kredittbasert

Mifare tags (brikker) som betalingsmiddel

MobilePay betaling - betal direkte for kjøp

Reservasjon på terminalen

SMS-beskjed - f.eks. når man har 
reservasjon eller når vasken er ferdig

Taleguide på dansk, engelsk, tysk, norsk, 
tyrkisk, arabisk, kinesisk og somalisk

Brikkepåfylling via internett
- via PayPal, Visa, Master,
MobilePay

Unik fremtidssikring

Dimensjoner: 
392x270x70 mm (h,b,d)

Enkel administrasjonsfri løsning 
med MobilePay betaling

Fortrinn:


