• Smart og brugervenligt betalingssystem
• Kontant eller kredit system via huslejen
• Én knap for hver maskine
• Billig anskaffelses pris
Mange anvendelses muligheder:
• Vaskeri
• Solarium
• Bruse kabiner
• Adgangskontrol
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Easy 1 / 3 / 6
Til den lille lokalitet...
Teknologi

Easy 1/3/6 er en lille smart kortautomat for de små steder med optil 6 maskiner.
Betaling foregår med chipkort enten som et ”kontant kort”, hvor et beløb lægges på
kortet eller som kredit system hvor brugernes køb udlæses en gang om måneden.
Med chipkortet er der ingen håndtering af mønter på stedet og administrationen er
minimal - Kortene kan leveres med eget logo og tekst.
Kontant system – Beløb på kortet:
Som betalingsmiddel kan kortet oplades direkte fra automaten ved at benytte et særligt
administrationskort. Som tilbehør kan desuden fås et iCHIP program til opladning af
kort, der er samtidig indbygget komplet regnskab.
Kredit system - Opkrævning via huslejen uden brug af modem eller internet:
Brugernes køb registres i automaten og en gang om måneden skal systemet ”tappes”.
Dette foregår ved at eks. varmemesteren indsætter et specielt Tappekort hvorpå alle
brugernes køb bliver overført til kortet. Via iDATA pc-program indlæses dette tappekort
og brugernes køb kan blive trukket over eks. huslejen.
Terminalens funktioner er ligetil, en knap for hver maskine
- Indsæt kort, tryk på knappen og maskinen starter

Muligheder

Anvendelse

Specifikationer

Tilbehør

• Alle slags maskiner kan tilkobles / styres
• Vaskemaskiner
• Tørretumblere
• Ruller, centrifuger mv.
• Solarier - inkl. Tids forsinkelse
• Adgangskontrol
• Brusekabiner
• Ubegrænset antal brugere
• Transaktionslog med antal starter og omsætning (kontant)
• Indbygget kort loader (kontant)
• Tænd og sluk af lokalets lys
• Boligvaskerier
• Solcentre
• Adgangskontrol
• Fællesfaciliteter mm.
• Kan styre optil 1,3,6 maskiner (Easy 1/3/6)
• Indbygget ur, åbne/lukketider og styring af lys
• Ved Solarier og brusestyring er der indbygget forsinket start
• Yderst nem betjening, installation og menu opsætning
• Tilslutningsspænding: 230 VAC, Údgangsrelæer: 24VDC/100mA
• Mål: H150 B130 D75 • Vægt: 1,5 kg.
•Kontant/kredit: iCHIP program til bl.a. opladning og eller omprogrammering af kort
•Kredit: iDATA program til datatapning
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Kortlæser

iCHIP program
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iDATA program

