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appWash gir deg maksimal fl eksibilitet med to 
attraktive servicekonsepter. 

appWash Pay administrerer alle betalinger i 
vaskeriet.

appWash Relax går ett skritt lenger og tar hånd 
om hele driften av vaskeriet – fra anskaffelse 
av maskiner, teknisk vedlikehold til komplett 
outsourcing uten ekstra kostnader.

Begge alternativene sørger for bærekraftige 
løsninger som garanterer deg og brukerne 
 enkle, fleksible og digitale vaskeforløp 
via  appWashappen og en personlig 

 operatør portal. Som din samarbeidspartner vil 
vi hele tiden hjelpe deg med å forbedre 
 kundenes tilfredshet og sørge for at våre 
 tjenester er  pålitelige. 

ALT FRA ETT OG SAMME STED
Revolusjonerende teknologi for fellesvaskeriet

appWash, som er en innovativ tjeneste fra Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, kobler hele vaskeriet til en digital alt i ettplattform. appWash garanterer 
optimal drift av vaskeriet, uavhengig av om det er i en boligblokk, studenthjem 
eller andre steder. For deg betyr det mindre arbeid og maksimal oversikt.

appWash 
optimaliserer 
hele driften 
av vaskeriet.

MASKINER

SERVICE

AVREGNING

DRIFT
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ENKLERE –  
BILLIGERE
Med appWash digitaliserer du fellesvaskeriet på alle nivåer og   
reduserer dermed effektivt kostnadene ved daglig drift. Siden  brukerne 
registrerer seg selv via appWash, slipper du utlevering av polletter/
vaskerikort og administrasjon av vaskerikort. Takket være den enkle 
kontantløse betalingen har du tilgang til digitale avregninger som du 
kan integrere i regnskapet. Dermed kan du redusere personal
kostnadene. Du trenger ikke vedlikeholde betalingssystemet, og  tyveri 
og hærverk hører fortiden til. Som operatør har du alltid full oversikt 
over fellesvaskeriet. appWash protokollfører dessuten samtlige 
 aktiviteter og betalingstransaksjoner, for en omfattende analyse og 
sporbarhet.

DINE FORDELER:

∙  Full oversikt over alle vaske/
tørkesykluser og betalinger 

∙  Enkel og kontantløs avregning via 
appWash

∙  Reduserte personalkostnader

∙  Optimaliserte prosesser under 
drift ved hjelp av analyser og 
dokumentasjon

∙  Flere tilfredse kunder takket være 
fleksible og enkle løsninger



Behagelig, praktisk og enkel
appWash setter helt nye standarder innen betjening og 

 tilgjengelighet. Brukerne kan laste ned appen gratis på 

 smarttelefonen og har tilgang til vaskeriet uansett hvor de er.

De har fordelen av et oversiktlig brukergrensesnitt som til enhver 

tid viser statusen på tilgjengelige maskiner, gir mulighet for  enkle 

bookinger og betalinger og sender praktiske informasjon  direkte 

til smarttelefonen.

∙ Enklere klesvask med appWash 
∙ Mindre tid i vaskeriet 
∙ Mer lojale kunder

EN FRIHETSFØLELSE DET 
ER VERDT Å VENTE PÅ

GODE ARGUMENTER  
FOR DINE KUNDER 
∙ Alltid full oversikt over  
tilgjengelige maskiner

∙ Fleksibel reservasjon og booking  
via smarttelefon

∙ Kontantløs betaling med full  
kostnadskontroll via appen

∙ Pushvarsel når vaskeprogrammet  
er ferdig

appWash-appen
enkel i bruk

gratis nedlasting for  
iOS og Android
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Er du ansvarlig for driften i et fellesvaskeri eller vil du starte et nytt?  
Ikke noe problem, vi utstyrer gamle og nye maskiner med   
appWashPaysystemet.

1 | Vi får vaskeriet ditt online, kobler vaskemaskinene og tørketromlene til et 
nettverk, kobler deg raskt og enkelt til appWashappen og setter opp en personlig 
nettportal for deg.

2 | Så snart vaskeriet er digitalisert og koblet til internett, kan kundene bruke 
tjenestene kontantløst på mobilen. Vi jobber med relevante betalingstjenester 
som PayPal, med enkel betaling via smarttelefonen.

3 | På slutten av måneden sender vi deg en oversikt over driften. Vi overfører den 
månedlige omsetningen og gir deg en oversikt over alle finansielle kostnader. 

APPWASH PAY

Servicekonsept 01
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VÅR SERVICE
1.   Ettermontering eller utrustning av alle 

maskiner til digital kompatibilitet med 
appWash

2. Personlig app for brukerne

3. Personlig webportal for driften

4. Integrering av relevante betalingstjenester

5. Månedlig avregning for vaskeriet 

FORUTSETNINGER:

∙  Mulighet for installasjon på profesjonelle vaskemaskiner og tørketromler, eller på en 
eksisterende installasjon av profesjonelle vaskemaskiner og tørketromler

∙  Én appWash connector box for opptil seks vaskemasker eller tørketromler

∙  Mobilforbindelse i vaskeriet eller tilstøtende rom

∙  Internettforbindelse via WiFi eller GSM for brukerne 

VI

DU

Sikker 
avregning

kr
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Med appWash Relax kan du konsentrere deg helt og holdent 
om kjernevirksomheten: appWash overtar fullt ansvar for 
 vaskeriet og tar hånd om driften.

1 | Vi installerer gratis våre egne profesjonelle maskiner samt appWash 
systemet, og sørger for at alle komponenter fungerer slik det skal med vår 
komplette servicepakke.

2 | appWash overtar prissettingen iht. markedspris og avregner direkte med 
brukerne. Fordelene ved appWash Pay er allerede inkludert i appWash Relax.

3 | Du løper ingen risiko under drift. Vi er kontaktpersonene sentralt og styrer 
alle prosessene i vaskeriet for deg.

APPWASH RELAX

Servicekonsept 02
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VÅR SERVICE
1.   Gratis installasjon av vaskeriet 

2.   Digital utrustning av alle maskinene til 
 appWashkompatibilitet 

3. Drift og ansvar for appWash

4.   Regelmessig teknisk vedlikehold og reparasjon 
uten ekstra kostnader

5.   Alle fordeler og tjenester fra appWash Pay 

FORUTSETNINGER:

∙ Mulighet for installasjon på profesjonelle vaskemaskiner og tørketromler

∙ Mobilforbindelse i vaskeriet eller i tilstøtende rom

∙ Permanent internettforbindelse via WiFi eller GSM for brukerne

Totalpakke 
fra A til Å

VI

DU
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Fra maskinprodusent til en samarbeids
partner for moderne systemløsninger: 
Miele plukker opp digitale trender for å lette 
kundenes arbeidsprosesser og utvide sitt 
eget produktsortiment.

Med appWash er det utviklet en digital 
 service for fremtiden som produserer og 
selger «state of the art»vaskeriteknologi 
over hele verden. Sammen med produktene 
fra Miele Professional tilbyr vi innovasjon og 
kvalitet fra ett og samme sted

Som en offi siell service fra Miele Operations & 
Payment Solutions GmbH, gir appWash 
fremtidsrettede totalløsninger for ditt vaskeri. 

DIN PARTNER 
FOR FREMTIDEN

10



I 2019 ble fi rmaet startet av Frederik Wiedei 
og Martin Hünten. Fra en idé i Mieles  digitale 
innovasjonslaboratorium, ville de kombinere 
merkevarens tradisjonelle verdier med 
 løsninger for den digitale tidsalderen.



www.appwash.com | info@appwash.com


