
A DIGITÁLIS MEGOLDÁS AZ ÖN MOSÓKONYHÁJÁBA



NAGYOBB ÁTLÁTHATÓSÁG – 
KEVESEBB RÁFORDÍTÁS



Az appWash két szolgáltatási koncepciójával 

maximális rugalmasságot kínál önnek. Az 

appWash Pay gondoskodik az ön mosókony-

hájában zajló valamennyi fizetési tranzakció 

elszámolásáról. Az appWash Relax plusz költ-

ség nélkül egy teljes értékű és teljes körű szer-

vizzel bővíti ki a kínált szolgáltatást – a gépek 

beszerzésétől, a műszaki karbantartáson át, 

egészen a teljes kiszervezésig.

E két szolgáltatással ön fenntartható megoldá-

sokra épít, melyek ön és a használók előtt is 

megnyitják a kaput az egyszerű, rugalmas és 

digitális mosás felé – a felhasználóknak szóló 

appWash alkalmazás, valamint az ön számára 

személyre szabott webportál segítségével. Az 

ön partnereként segítünk önnek abban, hogy 

szolgáltatásaink megbízhatósága és magas 

szintű felhasználóbarát tulajdonsága révén 

ügyfeleit folyamatosan elégedettebbé tegyük.

MINDEN EGY HELYEN
Forradalmi megoldás az ön mosókonyhája számára

Az appWash, a Miele Operations & Payment Solutions GmbH egyik innovatív 
szolgáltatása, mely az ön egész mosókonyháját egyetlen digitális All-in-One 
platformmal köti hálózatba. Akár társasházban vagy kollégiumban, vagy bárhol 
máshol, az appWash biztosítja az ön mosókonyhájának optimális üzemeltetését. 
Ez az ön számára kevesebb ráfordítást és maximális átláthatóságot jelent.

Az appWash az ön 
mosókonyhájának 
teljes üzemeltetését 
optimalizálja.

GÉPEK

SZERVIZ

ÜZEMEL-
TETÉS

ELSZÁMOLÁS
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TÖBB KÉNYELEM –  
KEVESEBB KÖLTSÉG
Az appWash segítségével minden szinten digitalizálhatja a mosókony-

háját, amivel hatékonyan csökkentheti a mindennapi működés során 

felmerülő költségeket. A mosókonyha felhasználói önállóan, az appWa-

sh alkalmazáson keresztül regisztrálnak. Ezzel ön megtakarítja a mo-

sóérmékre fordított kiadást, ill. az ügyfélkártyák adminisztrációját: a 

kényelmes, készpénz nélküli fizetésnek köszönhetően ön digitális el-

számolásokhoz férhet hozzá, melyeket közvetlenül felhasználhat a 

könyvelésében. Ezáltal csökkentheti a személyzeti költségeket. 

Ugyanakkor a pénztárrendszer karbantartására sincs szükség, a lopás 

és vandalizmus miatti gond is már a múlté. Ehelyett üzemeltetőként 

bármikor és bárhol digitálisan figyelemmel kísérheti a mosókonyhájá-

ban történteket. Az átfogó elemzés és nyomkövetés érdekében az 

appWash minden tevékenységet, valamint fizetési tranzakciót jegyző-

könyvez.

ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA:

∙  Az összes mosási/szárítási folyamat 

és fizetés átláthatósága

∙  Kényelmes és készpénz nélküli el-
számolás az appWash alkalmazás-

sal

∙  Alacsonyabb személyzeti  
költségek

∙  Optimalizált folyamatok az üze-

meltetés során elemezések és 
 dokumentációk révén

∙  Elégedett ügyfelek a rugalmas  

és egyszerű megoldásoknak  

köszönhetően



Kényelmes, praktikus, egyszerű

Az appWash új mércét állít fel a kezelés és a rendelkezésre állás 

területén. Az ön mosókonyhájának felhasználói ingyenesen le-

tölthetik az alkalmazást az okostelefonjukra, és bárhonnan hoz-

záférhetnek a mosókonyha által kínált szolgáltatásokhoz. 

Ennek során élvezhetik az áttekinthető felhasználói felület előnye-

it, mely mindig mutatja számukra a rendelkezésre álló gépek 

aktuális állapotát, egyszerű foglalást és fizetést tesz lehetővé, 

valamint praktikus értesítéseket küld közvetlenül az okostelefon-

ra. 

Az appWash megkönnyíti a felhasználói számára a minden-

napi mosást azzal, hogy csökkenti a mosókonyhában eltöl-

Ingyenesen letölthető,  
egyszerűen kezelhető  

iOS és Android alkalmazás:  
az appWash.

A FRISSEN MOSOTT  
SZABADSÁG ÉRZÉSE

JÓ ÉRVEK  
AZ ÖN ÜGYFELEI SZÁMÁRA

∙ A gépek rendelkezésre állása  
bármikor megtekinthető

∙ A gépek rugalmasan lefoglalhatók  
okostelefonon keresztül

∙ Készpénz nélküli fizetés az alkalmazáson 
 keresztül,  

a költségek teljes felügyelete mellett

∙ Azonnali értesítés a mosási  
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Rendelkezik már társasházában vagy kollégiumában meglévő mosó-
konyhával, vagy szeretne újat berendezni? Semmi gond, a meglévő vagy 
az új gépeket probléma nélkül felszereljük az appWash Pay rendszerünk-
kel. 

1 | Rákötjük az ön mosókonyháját a világhálóra, hálózatba kötjük az ön mosó- és  

szárítógépeit, az appWash alkalmazás segítségével gyorsan és egyszerűen összekapcsol-

juk azokat, valamint létrehozzuk az ön  

személyre szabott üzemeltetői portálját. 

2 | Amint befejeződött a mosókonyha digitalizálása és internetre csatlakoztatása, az ügy-

felek máris mobilon keresztül és készpénz nélkül igénybe vehetik az ön szolgáltatását. 

Az ügyfelei számára kényelmes, okostelefonon keresztül történő fizetési módot kínáló, 

releváns fizetési szolgáltatókat – például PayPal – is hozzáadjuk. 

3 | Minden hónap végén elszámolást készítünk az ön vállalata számára. Átutaljuk önnek a 

APPWASH PAY

01 Szolgáltatási koncepció
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SZOLGÁLTATÁSUNK
1.  Az összes gép felszerelése, ill. utólagos felszerelése, 

hogy digitálisan kompatibilis legyen az appWash 
alkalmazással

2.  Személyre szabott alkalmazás mosókonyhája fel-
használói számára

3. Személyre szabott webportál az ön vállalata számá-
ra

4. A releváns fizetési szolgáltatók csatlakoztatása

5. Havi elszámolás mosókonyhája számára

ELŐFELTÉTELEK:

∙ Lehetőség ipari mosó- és szárítógépek, ill. meglévő ipari mosó- és szárítógépek 
telepítésére

∙ Maximálisan hat mosó- vagy szárítógép esetén egy appWash connector box

∙   Elérhető mobilhálózat a mosókonyhában, ill. a szomszédos helyiségekben

∙ WiFi- vagy GSM-hálózaton keresztüli internetelérés a felhasználók számára

MI

ÖN

Biztos kézben 
az elszámolás



Az appWash Relax segítségével teljesen a fő üzleti tevékenysé-
gére koncentrálhat: az appWash a teljes felelősséget átveszi az 
ön mosókonyhája iránt, és gondoskodik az üzemeltetésről. 

1 | Ingyenesen telepítjük saját ipari gépeinket az appWash rendszerrel együtt, 

és teljes körű szervizünkkel biztosítjuk az összes komponens zökkenőmentes 

működését. 

2 | Az appWash alkalmazás átveszi a piacon szokásos árképzést és a felhaszná-

lókkal történő közvetlen elszámolást. Az appWash Relax már magában foglal-

ja az appWash Pay előnyeit.

3 | Az üzemeltetés működése során ön nem visel kockázatot. Mi töltjük be a 

központi kapcsolattartó szerepét, és ön helyett elrendezünk minden, a mosó-

konyhájában zajló folyamatot. 

APPWASH RELAX

02 Szolgáltatási koncepció
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SZOLGÁLTATÁSUNK
1.   Az ön mosókonyhájának teljesen ingyenes felszerelése

2.   Az összes gép digitális felszerelése, hogy kompatibilis legyen az appWa-

sh alkalmazással

3. Az üzemeltetés és a felelősség az appWash szolgáltatásra hárul

4.    Rendszeres műszaki karbantartás és javítás plusz költségek nélkül

5.  Az appWash Pay valamennyi előnye és szolgáltatása

ELŐFELTÉTELEK:

∙  Lehetőség ipari mosó- és szárítógépek telepítésére

∙ Elérhető mobilhálózat a mosókonyhában, ill. a szomszédos helyiségekben

∙ Folyamatos WiFi- vagy GSM-hálózaton keresztüli internetelérés mosókonyhája felhasz-
nálói számára

MI

ÖN

Teljes körű 
szolgáltatás 

A-tól Z-ig



A hagyományos gépgyártótól a modern rend-
szermegoldásokat kínáló partnerig: a Miele sa-
ját az innovációs laborjában digitális trendek-
kel foglalkozik, hogy ügyfelei 
munkafolyamatait könnyebbé, saját kínálatát 
szélesebbé tegye. 

E tevékenységnek köszönhetően, az appWash 
létrehozásával olyan jövőbe mutató digitális 
szolgáltatás jött létre, mely a világ bármely 
pontján található mosókonyhák számára a 
legkorszerűbb technológiát fejleszti és üze-
melteti. A Miele Professional termékeivel 
együtt teljes körű innovációt és a minőséget 
kínálunk.

A Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH hivatalos szolgáltatásaként az appWa-
sh fenntartható, teljes körű megoldásokat bo-
csát az ön mosókonyhája rendelkezésére.

AZ ÖN PARTNERE 
A JÖVŐBEN IS
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A két ügyvezető – Frederik Wiedei és Martin 
Hünten – által vezetett startup vállalkozást 
2019-ben a Miele digitális innovációs laborá-
ban abból az ötletből kiindulva alapították 
meg, hogy a márka hagyományos értékeit 
összekössék a digitális kor számára kínált 
megoldásokkal.



www.appwash.com | info@appwash.com


