
DEN DIGITALE LØSNING TIL DIT VASKERI



MAKSIMALT OVERBLIK – 
MINDRE ARBEJDE



kr

appWash tilbyder maksimal fl eksibilitet med 
to attraktive koncepter. appWash Pay tilbyder 
afregning af alle betalinger i dit vaskeri. 
 appWash Relax tilbyder desuden en komplet 
løsning – fra anskaffelse af maskiner, teknisk 
vedligeholdelse til komplet outsourcing uden 
ekstra omkostninger. 

Begge koncepter indebærer pålidelige og 
 bæredygtige løsninger, der sikrer dig og dine 
brugere en enkel, fl eksibel og digital vask – via 

appWash-appen til dine brugere og en person-
lig webportal til dig. Som din partner vil vi støt-
te dig i løbende at forbedre  brugervenlighed 
og pålidelig service.

ALT FRA SAMME LEVERANDØR
Revolutionen i dit vaskeri

appWash, en innovativ service fra Miele Operations & Payment Solutions@GmbH, 
forbinder hele dit vaskeri på en samlet digital platform. I en boligejendom, på et 
kollegie eller andre steder sikrer appWash optimal drift af dit vaskeri. Det betyder 
mindre arbejde og maksimalt overblik for dig.

appWash optimerer 
hele driften i dit vaskeri.

MASKINER

SERVICE

BETJENING

AFREGNING
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STØRRE KOMFORT –  
FÆRRE OMKOSTNINGER
Med appWash kan du digitalisere dit vaskeri på alle niveauer og 
 effektivt reducere omkostningerne til den daglige drift. Brugerne af 
vaskeriet registrerer sig selv via appWash-appen. Dermed behøver du 
ikke længere udlevere vaskebrikker eller vaskekort. Med den kontant-
løse betaling, har du adgang til digitale afregninger, som du kan 
 indtaste direkte i dit kontosystem. Dette reducerer dine personaleom-
kostninger betydeligt.
Samtidig bortfalder vedligeholdelse af eksisterende betalingssystemer. 
Som administrator kan du få adgang til en oversigt over dit digitalise-
rede vaskeri når som helst og hvor som helst. appWash logger al ak-
tivitet og betalinger til analyse og dokumentation.

DINE FORDELE:

∙  Overblik over alle vaske-/tørreforløb 
og betalinger

∙  Praktisk afregning via appWash

∙  Færre udgifter til personale

∙  Optimerede processer via 
 analyser og dokumentation

∙  Mere tilfredese kunder takket 
være mere fleksible og enkle 
 løsninger



Komfortabel, praktisk og enkel
appWash sætter nye standarder med hensyn til drift og 

 tilgængelighed. Dine brugere kan downloade appen gratis på 

deres smartphone og få adgang til vaskeriet hvor som helst fra.

Brugeren får en overskuelig betjeningsflade, som til enhver tid 

viser den aktuelle status på de tilgængelige maskiner, gør det 

nemt at booke og betale og desuden sender push-meddelelser 

til dem på  smartphonen.

appWash gør det nemt for dine brugere at klare tøjvasken 
ved at afkorte den tid, de skal bruge i vaskeriet, og øger 
 samtidig  kundeloyaliteten til den service, du tilbyder dem.

EN FØLELSE AF FRIHED, 
DER ER VÆRD AT VENTE PÅ

GODE ARGUMENTER  
TIL DINE BRUGERE

∙ Altid overblik over ledige maskiner

∙ Fleksibel reservation af maskiner  
via smartphone

∙ Kontantløs betaling via appen med fuld 
omkostningskontrol

∙ Push-meddelelse, når vasken  
er færdig

Gratis til iOS og  
Android, nem  

at betjene:  
appWash-appen.
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Har du allerde et vaskeri i din ejendom, eller vil du gerne indrette et nyt? 
Intet problem,  vi kan let forsyne eksisterende eller nye maskiner med 
vores appWash-Pay-system. 

1 | Vi gør dit vaskeri online, linker dine vaskemaskiner og tørretumblere, forbinder dem 
hurtigt og nemt med appWash-appen og installerer en personlig portal til administra-
tor. 

2 | Når dit vaskeri er digitaliseret og forbundet til internettet, kan brugerne straks  
få adgang via smartphone. Vi samarbejder med relevante betalingsudbydere, der 
tilbyder nem betaling via smartphone. 

3 | I slutningen af måneden afregner vi forbruget. Vi overfører den månedlige  
omsætning til dig samt en overskuelig oversigt over alle transaktioner. 

APPWASH PAY

Service-koncept 01
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VORES SERVICE
1.   Gøre alle maskiner kompatible til brug 

med appWash

2. Personalig app til dine brugere

3. Personlig webportal til administrator

4.  Integration af relevante udbydere af betalingstjenester

5. Månedlig afregning

FORUDSÆTNINGER:

∙ Mulighed for at installere professionelle vaskemaskiner og tørretumblere eller et 
eksisterende vaskeri med professionelle vaskemaskiner og tørretumblere

∙ En appWash connector box til op til seks vaskemaskiner eller tørretumblere

∙ Trådløs dækning i vaskeriet eller i tilstødende rum

∙ Wi-fi  eller GSM til dine brugere

VI

DU

Afregning

fra 2,00 kr. 
excl. moms*
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Med appWash Relax kan du koncentrere dig om din 
 kerneforretning: appWash overtager hele ansvaret for  
dit vaskeri og tager sig af driften. 

1 | Vi installerer gratis vores egne professionelle maskiner samt  
appWash-systemet og sikrer med vores all-round-service perfekt  
funktion af alle komponenter.

2 | appWash afregner brugeren direkte til markedsprisen.  
Fordelene ved appWash Pay er inkluderet i appWash Relax.

3 | Du har ingen risiko under den løbende drift. Vi er den centrale 
 kontaktperson og er ansvarlige for alle processer i dit vaskeri.

APPWASH RELAX

Service-koncept 02
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VORES SERVICE
1.   Gratis installation af dit vaskeri

2.   Gøre alle maskiner kompatible til brug 
med appWash

3.  Drift og ansvar for appWash

4.  Regelmæssig teknisk vedligeholdelse og 
reparationer uden ekstra omkostninger

5.  Alle fordele og services fra appWash Pay

FORUDSÆTNINGER:

∙  Mulighed for at installere professionelle vaskemaskiner og tørretumblere

∙  Trådløs dækning i vaskeriet eller i tilstødende rum

∙  Wi-fi  eller GSM til dine brugere

VI

DU

All-round-
vedligeholdelse 

fra A til Z

 fra 0,00 kr.*
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Fra traditionel producent af maskiner til  
moderne partner inden for systemløsninger: 
Miele tilbyder digitale systemer til at forenkle 
dine arbejdsprocesser.

appWash er den mest moderne teknologi til 
vaskerier. Sammen med Miele Professio-
nal-produkter tilbyder vi innovation og kvali-
tet fra samme leverandør.

Som en offi ciel service fra Miele Operations & 
Payment Solutions GmbH tilbyder appWash 
bæredygtige og komplette løsninger til dit 
 vaskeri.

DIN PARTNER 
FOR FREMTIDEN
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Miele Operations & Payment Solutions@
GmbH startede op i 2019 med de to admini-
strerende direktører Frederik Wiedei og Mar-
tin Hünten på grundlag af en idé fra Mieles 
innovationslaboratorium. Ønsket var at kom-
binere de traditionelle brandværdier med 
løsninger til den digitale tidsalder.



www.appwash.com | info@appwash.com


