
DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI PRÁDELNU



VÍCE TRANSPARENTNOSTI – 
MÉNĚ STAROSTÍ



appWash vám se dvěma atraktivními koncep-

ty služeb nabízí maximum fl exibility. Služba 

appWash Pay se stará o vyúčtování všech pla-

tebních transakcí ve vaší prádelně. Služba app-

Wash Relax rozšiřuje nabídku o plnohodnotný 

komplexní servis – od pořízení přístrojů přes 

technickou údržbu až po kompletní outsour-

cing bez dodatečných nákladů.

S oběma nabídkami vsadíte na řešení, která 

mají budoucnost a která vám i vašim uživate-

lům otevřou dveře ke snadnému a fl exibilnímu 

digitálnímu provozu prádelny – prostřednic-

tvím aplikace appWash pro vaše uživatele a 

personalizovaného webového portálu pro vás. 

Jako váš partner vám pomáháme zvyšovat 

spokojenost vašich zákazníku díky uživatelsky 

příjemným řešením a spolehlivosti našich slu-

žeb.

VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE
Revoluce pro vaši prádelnu

appWash, inovativní služba společnosti Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, propojí celou vaši prádelnu s digitální platformou „vše v jednom“. Ať už 
v bytovém domě, studentském bydlení, nebo jinde – appWash se postará o 
optimální provoz vaší prádelny. To pro vás znamená: méně starostí a maximální 
transparentnost.

appWash optimalizuje
veškerý provoz ve vaší 
prádelně.

PŘÍSTROJE

SERVIS

PROVOZ

VYÚČTOVÁNÍ
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VYŠŠÍ KOMFORT –  
NIŽŠÍ NÁKLADY
Se systémem appWash zdigitalizujete svoji prádelnu na všech úrovních 

a efektivně tak snížíte náklady na běžný provoz. Uživatelé prádelny se 

samostatně zaregistrují přes aplikaci appWash. Tím pro vás odpadá 

nutnost výdeje pracích žetonů nebo správa zákaznických karet: díky 

pohodlným bezhotovostním platbám máte přístup k elektronickým 

vyúčtováním, která můžete rovnou zpracovat ve svém účetnictví. Tak 

můžete dosáhnout i snížení personálních nákladů. 

Zároveň odpadá údržba inkasního systému a nepříjemnosti způsobe-

né krádežemi nebo vandalismem patří minulosti. Místo toho máte jako 

provozovatel o svých prádelnách v digitalizované podobě přehled vždy 

a všude. Systém appWash eviduje veškeré aktivity a platební transak-

ce, takže umožňuje komplexní analýzu a zpětnou kontrolu.

VÝHODY PRO VÁS:

∙  transparentní průběh všech 

procesů souvisejících s praním a 

sušením i s platbami

∙  komfortní a bezhotovostní 
vyúčtování díky appWash

∙  snížené náklady na lidské zdroje

∙  optimalizované procesy v provozu 

pomocí analýz a dokumentace

∙  spokojenější zákazníci díky 

flexibilním a jednoduchým řešením



Pohodlný, praktický, jednoduchý

Systém appWash přináší vyšší standard v obsluze a dostupnosti. 

Vaši uživatelé si mohou naši aplikaci zdarma stáhnout na chytrý 

telefon a mít tak přístup k nabídce prádelny odkudkoliv. 

Přitom těží z výhod přehledného uživatelského rozhraní, které 

jim kdykoliv zobrazí aktuální stav dostupných přístrojů, umožňu-

je bezproblémové rezervace a platby a zasílá praktické informač-

ní zprávy přímo na chytrý telefon. 

appWash usnadní vašim uživatelům praní každý den, jelikož 

redukuje nezbytný čas strávený v prádelně, a přes naši apli-

kaci je dlouhodobě propojí s vámi poskytovanými službami.

Zdarma ke stažení 
pro iOS a Android, 

pro snadnou obsluhu: 
aplikace appWash.

ČISTÝ POCIT SVOBODY

 PÁDNÉ ARGUMENTY  
PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

∙ dostupnost přístrojů 
je možné zjistit kdykoliv

∙ flexibilní rezervace přístroje  
přes chytrý telefon

∙ bezhotovostní platby přes aplikaci 
při plné kontrole nákladů

∙ informační zprávy při skončení 
procesu praní
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Máte ve svém vícegeneračním domě nebo v ubytování pro studenty prá-
delnu nebo byste si ji chtěli zřídit? Žádný problém, snadno vybavíme 
stávající nebo nové přístroje naším systémem appWash Pay. 

1 | Přeneseme vaši prádelnu na internet, zdigitalizujeme vaše pračky a sušičky, rychle a 

snadno je propojíme s aplikací appWash a zřídíme vám personalizovaný provozovatelský 

portál. 

2 | Jakmile bude vaše prádelna digitalizovaná a připojená na internet, mohou zákazníci 

okamžitě začít s mobilním a bezhotovostním využíváním vašich služeb. Zapojíme do sys-

tému relevantní poskytovatele platebních služeb, například PayPal, kteří vašim zákazní-

kům umožní pohodlné platby pomocí chytrého telefonu. 

3 | Na konci každého měsíce vám za váš provoz provedeme vyúčtování. Převedeme vám 

měsíční obrat a vystavíme přehledný doklad o všech finančních nákladech.

APPWASH PAY

Koncept služeb 01
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NÁŠ SERVIS
1.   dovybavení nebo vybavení všech přístrojů tak, 

aby byly digitálně kompatibilní se systémem 
appWash

2. personalizovaná aplikace pro vaše uživatele

3. personalizovaný webový portál pro váš provoz

4.  integrace relevantních poskytovatelů platebních 
služeb

5. měsíční vyúčtování vaší prádelny

PŘEDPOKLADY:

∙ možnost instalace profesionálních praček a sušiček nebo již nainstalované profesio-
nální pračky a sušičky

∙ jeden appWash připojovací box na až šest praček nebo sušiček

∙  pokrytí prádelny nebo přilehlých prostor mobilní sítí

∙ připojení na internet přes WiFi nebo GSM síť pro vaše uživatele

MY

VY

Vyúčtování
 v dobrých 

rukou



Se službami appWash Relax se můžete plně soustředit na svůj 
obchod: systém appWash převezme veškerou odpovědnost za 
vaši prádelnu a postará se o provoz. 

1 | Zdarma vám nainstalujeme naše vlastní profesionální přístroje včetně 

systému appWash a díky našim komplexním službám zajistíme bezproblé-

movou funkčnost všech součástí. 

2 | appWash se postará o tvorbu tržních cen a přímé vyúčtování uživatelů. 

Součástí modelu appWash Relax jsou již všechny výhody modelu 

 appWash Pay.

3 | Za chod provozu nenesete žádné riziko. Fungujeme jako centrální kon-

taktní osoba a zastoupíme vás při koordinaci všech procesů ve vaší prádelně. 

APPWASH RELAX

Koncept služeb 02
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NÁŠ SERVIS
1.   instalace vaší prádelny zcela zdarma

2.   vybavení všech přístrojů tak, aby byly digitálně 
kompatibilní se systémem appWash

3. provoz a zodpovědnost na straně appWash

4.   pravidelná technická údržba a opravy bez dalších 
nákladů

5.   veškeré výhody a služby zahrnuté v modelu 
 appWash Pay

PŘEDPOKLADY:

∙ možnost instalace profesionálních praček a sušiček

∙ pokrytí prádelny nebo přilehlých prostor mobilní sítí

∙ stálé připojení na internet přes WiFi nebo GSM síť pro vaše uživatele

MY

VY

Komplexní 
servis

od A po Z



Od tradičního výrobce přístrojů po moderní-
ho partnera pro systémová řešení: Miele ve 
své inovační laboratoři navazuje na digitální 
trendy, aby svým zákazníkům usnadnilo 
pracovní procesy a rozšířilo vlastní nabídku. 

Se systémem appWash tak vznikl digitální 
servis budoucnosti, který vyvíjí a zavádí nej-
modernější technologie pro prádelny po 
celém světe. Spolu s produkty Miele Professi-
onal nabízíme inovativní řešení a kvalitu od 
jednoho dodavatele.

appWash jako ofi ciální služba společnosti 
Miele Operations & Payment Solutions GmbH 
poskytuje vaší prádelně komplexní řešení 
zaměřená na budoucnost.

VÁS PARTNER
PRO BUDOUCNOST
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Startup pod vedením jednatelů Frederika 
Wiedeiho a Martina Hüntena vznikl v roce 
2019 v digitální inovační laboratoři Miele z 
myšlenky spojit tradiční hodnoty naší značky 
s řešeními pro digitální věk.



www.appwash.com | info@appwash.com


