
DEN DIGITALA LÖSNINGEN FÖR DIN TVÄTTSTUGA



KONSTANT ÖVERSIKT – 
MINDRE ARBETE



Tjänsten appWash ger dig största fl exibilitet 

med två attraktiva servicekoncept. Med 

appWash Pay kan du släppa alla beräkningar 

för din tvättstuga. Med appWash Relax får du 

en komplett tjänst som hjälper dig med allt 

från inköp av maskiner och tekniskt underhåll 

till all outsourcing – utan extra kostnader.

Båda dessa tjänster ger dig innovativa lösning-

ar som gör att såväl du som dina kunder kan 

sköta sin tvätt enkelt, fl exibelt och digitalt – och 

med appWash-appen kan dina användare till 

och med få tillgång till en webbportal som är 

personligt anpassad till dig. Som din partner 

hjälper vi dig att långvarigt se till att dina kun-

der håller sig nöjda och att maskinerna är an-

vändarvänliga och pålitliga.

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE
Revolutionen för din tvättstuga

appWash, som är en innovativ tjänst från Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, nätansluter hela din tvättstuga med en digital All-in-One-plattform. 
Oavsett om du har ett fl erfamiljshus, studenthem eller något annat så garanterar 
appWash att tvättstugan fungerar optimalt. Detta innebär mindre arbete och 
maximal översikt för dig.

appWash optimerar all 
drift omkring tvättstugan.

MASKINER

SERVICE

DRIFT

BERÄKNING
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MER KOMFORT –  
MINDRE KOSTNADER
Med appWash digitaliserar du din tvättstuga på alla fronter och mins-

kar därmed effektivt kostnaderna i den dagliga verksamheten. Tvätt-

stugans användare registrerar sig själva via appen appWash. Detta 

innebär att du slipper hantera tvättmynt eller administrera tvättkort: 

Tack vare en bekväm och myntlös betalning har du åtkomst till digi-

tala beräkningar som du direkt kan skriva in i din bokföring. Detta gör 

att du behöver mindre personal som tar hand om tvättstugans drift. 

Samtidigt slipper du underhålla ett betalsystem och behöver inte oroa 

dig för tjuvar och vandaler. Som ansvarig får du en digitaliserad tvätt-

stuga och har alltid en översikt över den, oavsett var du befinner dig. 

I appWash protokolleras alla aktiviteter inklusive beräkningar för en 

omfattande analys och spåbarhet.

DINA FÖRDELAR:

∙  Översikt över alla tvätt-/torkproces-

ser och betalningar

∙  Bekväm och myntlös beräkning 
av appWash

∙  Mindre personalkostnader

∙  Optimerade processer under 
drift med hjälp av analyser och 
dokumentation

∙  Nöjdare kunder tack vare flexiblare 

och enklare lösningar



Bekvämt, praktiskt, helt enkelt

Tjänsten appWash sätter en ny standard vad gäller användning 

och tillgänglighet. Dina användare kan ladda ner appen kost-

nadsfritt på sina smartphones och komma åt tvättstugans er-

bjudanden, oavsett var de befinner sig. 

Systemet har ett översiktligt användargränssnitt som gör att 

användaren alltid kan se aktuell status för tillgängliga maskiner, 

göra okomplicerade bokningar och betalningar, samt få med-

delanden direkt till sin smartphone. 

Tjänsten appWash underlättar dina användares dagliga tvätt 

genom att reducera den tid som behövs i tvättstugan. Via 

denna app kopplas användarna också till din tillgängliga 

tjänst under en längre tid.

Kostnadsfritt tillgänglig för 
iOS och Android, enkel att 

använda: appen appWash.

EN FRIHETSKÄNSLA,  
SOM VÄXER HELA TIDEN

BRA ARGUMENT  
FÖR DINA KUNDER

∙ Konstant översikt  
över tillgängliga maskiner

∙ Flexibel reservering och bokning  
av maskinen via smartphone

∙ Myntlös betalning via appen  
med komplett kostnadskontroll

∙ Push-meddelande när  
tvätten är klar
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Har ditt flerfamiljshus eller studentboende redan en befintlig tvättstuga 
eller vill du installera en ny? Inga problem, vi utrustar enkelt befintliga 
eller nya maskiner med vårt appWash-Pay-system. 

1 | Vi kopplar upp din tvättstuga online och ansluter dina tvättmaskiner och torktumla-

re, kopplar dem snabbt och enkelt till appen appWash och skapar en personligt anpas-

sad användarportal bara för dig. 

2 | När tvättstugan är digitaliserad och ansluten till nätet, så kan kunderna direkt 

använda din tjänst mobilt och kontantfritt. Vi ansluter relevanta betalningstjänster som 

till exempel PayPal så att dina kunder smidigt kan betala via smartphone. 

3 | I slutet av månaden beräknar vi förtjänsten. Vi överför din omsättning till dig varje 

månad och tillhandahåller ett översiktligt kvitto över alla ekonomiska aspekter kring 

tjänsten.

APPWASH PAY

Servicekoncept 01
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VÅR TJÄNST
1.   Installation på alla befintliga eller nya 

mas kiner för digital kompatibilitet med 
appWash

2. Personligt anpassad app för dina användare

3.  Personligt anpassad webbportal för din  verksamhet

4. Anslutning till relevanta betalningstjänster

5. Beräkning av tvättstugans intäkter varje månad

FÖRUTSÄTTNINGAR:

∙ Möjlighet att installera nya eller befi ntliga professionella tvättmaskiner och torktumla-
re

∙ En appWash connector box för upp till sex tvättmaskiner eller torktumlare

∙  Mobil radiomottagning i tvättstugan eller i närliggande rum

∙ Internetmottagning via wifi  eller GSM för dina användare

VI

DU

Beräkning
 med säkert 

system



Med appWash Relax kan du fokusera helt och hållet på din 
kärnverksamhet: Appen appWash tar över allt ansvar för din 
tvättstuga och tar hand om driften. 

1 | Vi installerar våra egna professionella maskiner och appWash-systemet 

kostnadsfritt och ser till att allt fungerar som det ska. 

2 | appWash använder de priser som gäller på marknaden och tar betalt av 

användarna. Fördelarna med appWash Pay finns redan i appWash Relax.

3 | Du tar inga risker under drift. Vi är den centrala kontakten och övertar alla 

processer från din tvättstuga.

APPWASH RELAX

Servicekoncept 02
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VÅR TJÄNST
1.   Komplett kostnadsfri installation av din 

tvättstuga

2.   Digital utrustning av alla maskiner för 
kompatibilitet med appWash

3. Drift och ansvar via appWash

4.   Regelbundet tekniskt underhåll och reparation 
utan extra kostnader

5.   Samtliga fördelar och tjänster från appWash Pay

FÖRUTSÄTTNINGAR:

∙ Möjlighet till installering av professionella tvättmaskiner och torktumlare

∙ Mobil radiomottagning i tvättstugan eller i närliggande rum

∙ Konstant internetmottagning via wifi  eller GSM för dina användare

VI

DU

Komplett 

tjänst



Från traditionell maskintillverkare till modern 
partner för systemlösningar: Miele utvecklar 
digitala funktioner för att underlätta arbets-
processerna för sina kunder och utöka de 
egna tjänsterna. 

Med appWash har en digital framtidssäker 
tjänst utvecklats som använder en toppmo-
dern teknik för tvättstugor över hela världen. 
I kombination med produkterna från Miele 
Professional erbjuder vi innovation och kvali-
tet från samma ställe.

Som offi ciell tjänst från Miele Operations & 
Payment Solutions GmbH tillhandahåller 
appWash framtidssäkra helhetslösningar för 
din tvättstuga.

DIN PARTNER 
FÖR FRAMTIDEN
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Det började år 2019 med att de två företags-
ledarna Frederik Wiedei och Martin Hünten 
utvecklade en idé i ett digitalt innovations-
laboratorium hos Miele. Denna idé kombine-
rade varumärkets traditionella värden med 
nutidens digitala lösningar.



www.appwash.com | info@appwash.com


