DIGITÁLIS MEGOLDÁS A ÖN MOSODÁJA SZOLGÁLATÁBAN
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MINDEN EGY KÉZBŐL
Forradalomi újítás a mosodában

Az appWash, a Miele Operations & Payment Solutions GmbH innovatív szolgáltatása, a digitális kompakt kezelőfelületének köszönhetően a mosoda minden
készülékét összehangolja. Akár társasházról, kollégiumról vagy egyéb létesítményről legyen szó, az appWash gondoskodik a mosoda legoptimálisabb
üzemeléséről. Kevesebb munka, jobb átláthatóság.
Az appWash két vonzó szolgáltatási koncepci-

Önt ügyfelei elégedettségének tartós növelé-

óval a legrugalmasabb megoldást kínálja az

sében. Az appWash Ön és az ügyfelei számára

Ön számára. Az appWash Pay elszámolja a mo-

is egyszerű, rugalmas és digitálisan vezérelhe-

sodában történt összes befizetést, az appWash

tő mosodai szolgáltatást tesz lehetővé.

Relax pedig teljes körű szolgáltatáscsomagot
kínál, amely magában foglalja a gépek beszerzését és a műszaki karbantartást a járulékos

KÉSZÜLÉK

költségektől mentes kiszállással együtt.

Az appWash
optimalizálja a teljes
mosoda üzemelését.

Mindkét kínálattal időtálló és személyre szabott
internetes portálokra hagyatkozhat. Felhasználóbarát és megbízható szolgáltatásunk segíti

ELSZÁMOLÁS
SZOLGÁLTATÁS

ÜZEMELÉSI DÍJ
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NAGYOBB KÉNYELEM,
ALACSONYABB KÖLTSÉGEK
Az appWash minden téren digitalizálja a mosoda vezérlését, csökkentve ezzel a mindennapi üzemelés költségeit. A felhasználók önállóan
regisztrálnak az appWash alkalmazáson keresztül, ezzel kiváltva a mosodai zsetonok használatát vagy az ügyfélkártyák adminisztrációját. A
kényelmes és készpénzmentes fizetésnek köszönhetően bármikor
hozzáférhet a digitális elszámolásokhoz, amelyeket így azonnal bevezethet a könyvelésbe, ezzel is minimalizálva a személyes ráfordítást.
Ráadásul a pénztárgépek fenntartására sem kell több pénzt kiadnia,
nem is beszélve arról, hogy többé betörés vagy vandalizmus okozta
károk sem fenyegetik Önt. Ráadásul üzemeltetőként digitálisan bármikor ellenőrizheti mosókonyhája működését. Az appWash rögzíti az
összes tevékenységet, és feldolgozza a kifizitéseket átfogó kimutatást
és nyomon követési rendszert biztosítva.

AZ ÖN ELŐNYEI:
∙ Átlátható mosó-és szárítóprogramok és díjfizetések
∙ Kényelmes és készpénzmentes
fizetés az appWashon keresztül
∙ Alacsonyabb személyzeti
költségek
∙ Optimalizált üzemeltetési
folyamatok a kimutatások és a
dokumentációk segítségével
∙ Elégedett ügyfelek a rugalmas
és egyszerű megoldásoknak
köszönhetően

KORLÁTLAN SZABADSÁG
ÉRZÉSE
Kényelmes, praktikus, egyszerű
Az appWash a szolgáltatás és az elérhetőség új dimenzióját nyitotta meg. A felhasználók az alkalmazást ingyenesen tölthetik le
okostelefonjukra, és bárhonnan hozzáférhetnek a mosoda
kínálatához. Ezzel ügyfelei egy jól átlátható felhasználói felület
előnyeit élvezhetik: láthatják a rendelkezésre álló gépek aktuális
státuszát, egyszerűen foglalhatnak és fizethetnek, és hasznos
értesítéseket kaphatnak közvetlenül az okostelefonjukra.
Az appWash megkönnyíti ügyfelei számára a mindennapi
mosást, mivel az alkalmazásnak köszönhetően kevesebb
időt kell a mosodában tölteniük, és hosszútávon összeköti
őket az Ön szolgáltatásával.

JÓ ÉRVEK AZ ÜGYFELEI
SZÁMÁRA

Az egyszerűen kezelhető
appWash alkalmazás
ingyenesen elérhető az iOS és
az Android készülékeken is.

∙ A gépek elérhetősége
bármikor lekérdezhető
∙ A gépek rugalmasan lefoglalhatók
okostelefonon keresztül
∙ Készpénzmentes fizetés az
alkalmazásban költségellenőrzéssel
∙ Push-értesítés a mosási
program lejártakor
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APPWASH PAY
Rendelkezik mosodával az Ön által üzemeltetett társasházban
vagy kollégiumban, vagy éppen most tervezi annak kialakítását?
Ne aggódjon, mi gondoskodunk róla, hogy a meglévő vagy az új
gépeken elérhető legyen az appWash-Pay rendszere.

1 | Felcsatlakoztatjuk mosodáját az internetre, közös hálózatra kapcsoljuk a mosógépeit
és szárítóit, gyorsan és egyszerűen összekötjük őket az appWash alkalmazással, és
személyre szabott üzembentartói portált készítünk Önnek.

2 | Amint digitalizáltuk mosodáját és összekötöttük az internettel, ügyfelei mobileszközükön azonnal készpénzes fizetés nélkül igénybe vehetik szolgáltatását. A rendszert
összekötjük a releváns pénzforgalmi szolgáltatókkal, mint például a PayPal, amelyek
lehetővé teszik a kényelmes fizetést ügyfelei számára okostelefonjukon keresztül.

3 | Minden hónap végén elkészítjük Önnek az üzemelési elszámolását. Átutaljuk a havi
bevételét, és rendelkezésére bocsátjuk az összes pénzügyi ráfordítást jól átláthatóan
rendszerező számlát.
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FELTÉTELEK
∙ Lehetőség az ipari mosógépek és szárítók üzembe helyezésére vagy
már üzemelő ipari mosógépek és szárítók megléte.
∙ 6 mosógépenként és/vagy szárítógépenként 1 appWash csatlakoztató szekrény
szükséges.
∙ Vezeték nélküli hálózati csatlakozószekrény a mosodában vagy a szomszédos
helyiségekben.
∙ Internetelérés ügyfelei számára wifin vagy mobilinterneten keresztül.

SZOLGÁLTATÁSUNK
1. V
 alamennyi gép felszerelése vagy utólagos
átalakítása az appWash-sal való digitális
kompatibilitás érdekében.

Biztos
kezekben az
elszámolás
100,– Ft-tól*

3.	Személyre szabott internetes portál az Ön üzeme
számára
4. Összekötés a releváns pénzforgalmi szolgáltatókkal
5. Havi elszámolás az Ön mosodájával
MI

ÖN

* mosó-és szárítóprogramonként

2. Személyre szabott alkalmazás ügyfelei számára

APPWASH RELAX
Az appWash Relax segítségével kizárólag a legfontosabb
tevékenységeire összpontosíthat: az appWash levesz a
válláról minden mosodájával járó gondot, és elvégzi az
üzemeltetési feladatokat.

1 | Ingyenesen beüzemeljük saját, az appWash rendszerrel ellátott ipari
mosógépeinket, és teljes körű szolgáltatásunkkal biztosítjuk minden elem
zavartalan működését.

2 | Az appWash vállalja a piaci alapú árképzést és az ügyfelekkel való
közvetlen elszámolást. Az appWash Pay által nyújtott előnyöket az appWash
Relax is tartalmazza.

3 | Az üzemeltetés nem jelent Ön számára kockázatot. Mi vagyunk a központi
kapcsolattartók, és Önt helyettesítve mindent irányítunk a mosodában.
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FELTÉTELEK
∙ Lehetőség az ipari mosógépek és szárítók beszerelésére vagy már beszerelt ipari
mosógépek és szárítók.
∙ Vezeték nélküli hálózati lefedettség a mosodában vagy a szomszédos helyiségekben.
∙ Internetelérés ügyfelei számára wifin vagy mobilinterneten keresztül.

SZOLGÁLTATÁSUNK
1. A mosoda teljesen ingyenes beüzemelése

Mindenre
kiterjedő
teljeskörű
szolgáltatás
0,00 Ft-tól*

3.	
Az üzemeltetés és a felelősségvállalás az appWash
feladata
4. 	Rendszeres karbantartási és javítási munkák
elvégzése járulékos költségek nélkül
5.	Az appWash Pay által kínált összes szolgáltatás és
előny

MI

ÖN

* az áram- és vízfogyasztás felmerülő költésgeivel jár

2. 	Valamennyi gép digitális kompatibilitása az
appWash rendszerével

A JÖVŐBEN IS
PARTNEREI LESZÜNK
Hagyományos eszközgyártóból váltunk a
modern rendszermegoldások híveivé: a Miele
a fejlesztési kutatóközpontjában egyre újabb
digitális irányzatokkal foglalkozik, hogy
megkönnyíthesse ügyfelei munkafolyamatait,
és bővíthesse kínálatát.
Így lett az appWash a jövő digitális szolgáltatása, amely az egész világon a legmodernebb
technológiával látja el a mosodákat.
A Miele Professional további termékeivel
összehangolva egyben nyújtunk innovációt
és minőséget.
A Miele Operations & Payment Solutions
GmbH hivatalos szolgáltatásaként az
appWash olyan összetett megoldást kínál
mosodájának, amely a jövőben is lépést tud
tartani a korral.
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A startupot Frederik Wiedei és Martin Hünten
ügyvezető igazgatók alapították 2019-ben a
Miele digitális fejlesztési kutatóközpontjának
ötletéből kiindulva azzal a céllal, hogy a márka
hagyományos értékeit összekössék a digitális
kor megoldásaival.

www.appwash.com | info@appwash.com

