
DIGITALNA REŠITEV ZA VAŠO PRALNICO



VEČJA TRANSPARENTNOST – 
MANJŠI STROŠKI



Sistem appWash vam nudi kar največjo fl eksi-

bilnost z dvema privlačnima konceptoma sto-

ritev: appWash Pay poskrbi za obračun vseh 

plačil v vaši pralnici, appWash Relax pa ponud-

bo razširja na celovito storitev – od nakupa stro-

jev, tehničnega vzdrževanja do zunanjega iz-

vajanja celotne dejavnosti brez dodatnih 

stroškov.

Z obema ponudbama se odločite za napredno 

rešitev, ki tako vam kot vašim uporabnikom 

omogoča enostavno, fl eksibilno in digitalno 

storitev pranja – vašim uporabnikom z aplika-

cijo appWash, vam pa s spletnim portalom po 

vaši meri. V vlogi partnerja vas podpiramo pri 

tem, da trajno izboljšate zadovoljstvo svojih 

strank z večjo prijaznostjo do uporabnika in 

zanesljivostjo naših storitev.

VSE IZ ENE ROKE
Revolucija za vašo pralnico

Sistem appWash, inovativna storitev podjetja Miele Operations & Payment 
Solutions GmbH, poveže vašo celotno pralnico z digitalno platformo „vse v enem“. 
Ne glede na to, ali gre za večstanovanjsko hišo, študentski dom ali druge vrste 
zgradbo, appWash zagotavlja optimalno dejavnost vaše pralnice. Za vas to pomeni 
manjše stroške in maksimalno transparentnost.

appWash optimizira 
celotno dejavnost vaše 
pralnice.

STROJI

STORITEV

DEJAVNOST

OBRAČUN
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VEČJE UDOBJE – MANJŠI 
STROŠKI
S sistemom appWash digitalizirate svojo pralnico na vseh ravneh in 

tako učinkovito zmanjšate stroške v vsakodnevnem poslovanju. Upo-

rabniki pralnice se sami registrirajo v aplikaciji appWash. Zato izdajanje 

žetonov za pranje ali administracija kartic strank nista potrebna: po 

zaslugi udobnega in brezgotovinskega plačevanja imate dostop do 

digitalnih obračunov, ki jih lahko neposredno vnašate v svoje knjigo-

vodstvo. S tem je vaš vloženi trud bistveno manjši. 

Odpade tudi vzdrževanje kasirnega sistema, neprijetnosti zaradi tatvin 

in vandalizma pa so le še preteklost. Namesto tega imate kot uprav-

ljavec ves čas digitalni pregled nad svojo pralnico. Sistem appWash 

zabeleži vse aktivnosti in plačila ter tako omogoča obsežno analizo in 

sledljivost.

VAŠE PREDNOSTI:

∙  Transparentnost vseh postopkov 

pranja/sušenja in plačil

∙  Udobno in brezgotovinsko 
obračunavanje s sistemom 

appWash

∙  Zmanjšani stroški za osebje

∙  Optimizirani procesi v poslovanju s 

pomočjo analiz in dokumentacije

∙  Zadovoljnejše stranke zaradi 

fleksibilnih in enostavnih rešitev



Udobno, praktično, enostavno

Sistem appWash postavlja nova merila v upravljanju in razpolo-

žljivosti. Uporabniki lahko brezplačno prenesejo aplikacijo na svoj 

pametni telefon in od koder koli dostopajo do ponudbe vaše 

pralnice. 

Pri tem jim je na voljo pregleden uporabniški vmesnik, ki jim v 

vsakem trenutku kaže trenutni status razpoložljivih strojev, omo-

goča preprosto rezervacijo in plačilo storitev ter pošlje praktična 

obvestila neposredno na pametni telefon. 

appWash vašim uporabnikom olajša pranje v vsakdanjem 

življenju, tako da skrajša potreben čas, preživet v pralnici, in 

jih z aplikacijo dolgoročno poveže s storitvijo, ki jo ponujate.

Brezplačno na voljo za iOS in 
Android, preprosta uporaba: 

aplikacija appWash.

OBČUTEK POPOLNE 
 SVOBODE

DOBRI ARGUMENTI ZA 
VAŠE STRANKE

∙ Stalen pregled nad razpoložljivostjo strojev

∙ Fleksibilna rezervacija strojev s pametnim 
telefonom

∙ Brezgotovinsko plačevanje prek aplikacije 
in popoln nadzor stroškov

∙ Potisno obvestilo ob končanem postopku 
pranja
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Ali imate v svoji večdružinski hiši ali študentskem domu že obstoječo 
pralnico ali pa bi želeli urediti novo? Brez skrbi, obstoječe ali nove stroje 
brez težav opremimo z našim sistemom appWash Pay. 

1 | Vašo pralnico damo na splet, povežemo vaše pralne in sušilne stroje v omrežje, jih 

hitro in preprosto povežemo z aplikacijo appWash in vam uredimo portal za upravljanje 

po meri. 

2 | Takoj ko je vaša pralnica digitalizirana in povezana z internetom, lahko uporabniki 

vaše storitve plačujejo mobilno in brezgotovinsko. Vključimo relevantne ponudnike 

plačilnih storitev, kot je PayPal, ki vašim strankam omogočajo udobno plačilo s pamet-

nim telefonom. 

3 | Ob koncu vsakega meseca obračunamo vaš promet. Nakažemo vam vaše mesečne 

prihodke in predložimo pregledno potrdilo o vseh finančnih odhodkih.

APPWASH PAY

Koncept storitve 01
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NAŠA STORITEV
1.   Oprema vseh strojev za digitalno združlji-

vost s sistemom appWash

2. Prilagojena aplikacija za vaše uporabnike

3. Prilagojen spletni portal za vaše poslovanje

4. Vključitev relevatnih ponudnikov plačilnih storitev

5. Mesečni obračun za vašo pralnico

PREDPOGOJI:

∙ Možnost za namestitev profesionalnih pralnih in sušilnih strojev ali že nameščeni 
profesionalni pralni in sušilni stroji

∙ Priključna omarica appWash za do šest pralnih ali sušilnih strojev

∙  Sprejem mobilnega signala v pralnici ali sosednjih prostorih

∙ Internetni sprejem prek WLAN- ali GSM-omrežja za vaše uporabnike

MI

VI

Obračun v 
zanesljivih 

rokah



S storitvijo appWash Relax se lahko povsem posvetite svoji 
osnovni dejavnosti: appWash prevzame celotno odgovornost za 
vašo pralnico in skrbi za njeno obratovanje. 

1 | Brezplačno namestimo lastne profesionalne stroje skupaj s sistemom 

appWash in s svojo celovito storitvijo zagotovimo brezhibno funkcionalnost 

vseh sestavnih delov. 

2 | Sistem appWash prevzame oblikovanje cen, običajnih na trgu, in nepos-

redno obračunavanje storitev uporabnikom. Prednosti sistema appWash Pay 

so v sistemu appWash Relax že vključene.

3 | V tekočem poslovanju ne nosite nobenega tveganja. Smo osrednja 

kontaktna oseba in namesto vas urejamo vse postopke v pralnici.

APPWASH RELAX

Koncept storitve 02
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NAŠA STORITEV
1.   Povsem brezplačna namestitev vaše pralnice

2.   Digitalna oprema vseh strojev za združljivost s 
sistemom appWash

3. Poslovanje in odgovornost pri sistemu appWash

4.   Redno tehnično vzdrževanje in popravila brez 
 dodatnih stroškov

5.   Vse prednosti in storitve sistema appWash Pay

PREDPOGOJI:

∙ Možnost za namestitev profesionalnih pralnih in sušilnih strojev

∙ Sprejem mobilnega signala v pralnici ali sosednjih prostorih

∙ Stalen internetni sprejem prek WLAN- ali GSM-omrežja za vaše uporabnike

MI

VI

Celovita oskrba 
od A do Ž



Startup podjetje, ki ga vodita Frederik Wiedei 
in Martin Hünten, se je leta 2019 porodilo iz 
ideje v digitalnem laboratoriju inovacij pod-
jetja Miele – povezati tradicionalne vrednote 
blagovne znamke z rešitvami za digitalno 
dobo.



Od tradicionalnega proizvajalca aparatov do 
sodobnega partnerja za sistemske rešitve: 
Miele v svojem laboratoriju inovacij sledi 
digitalnim trendom, da olajša delovne proce-
se svojih strank in obenem razširi svojo po-
nudbo. 

S sistemom appWash je tako nastala digitalna 
storitev prihodnosti, najsodobnejša tehnologi-
ja za pralnice, razvita in uporabljena po vsem 
svetu. Skupaj z izdelki Miele Professional 
ponujamo inovacijo in kakovost iz iste roke.

Sistem appWash vam kot uradna storitev 
podjetja Miele Operations & Payment Soluti-
ons GmbH ponuja sodobne celovite rešitve za 
vaše pralnice.

VAŠ PARTNER ZA 
 PRIHODNOST
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www.appwash.com | info@appwash.com


