DIGITAALINEN RATKAISU PESUTUPAASI

KAIKKI YHDELTÄ TOIMITTAJALTA
Mullistaa pesutupasi käytön

LISÄÄ LÄPINÄKYVYYTTÄ –
VÄHEMMÄN TYÖTÄ

Innovatiivisen, Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n kehittämän
appWash-palvelun avulla liität pesutupasi digitaaliselle alustalle, joka tarjoaa kaikki
tarvittavat palvelut. appWash optimoi pesutuvan käytön kaikenlaisissa
toimintaympäristöissä, kuten taloyhtiöissä tai asuntoloissa. Samalla se vähentää
omaa työtäsi ja lisää läpinäkyvyyttä.
appWash on erittäin joustava järjestelmä, ja
tarjolla on kaksi kiinnostavaa palvelukonseptia:

KONEET

appWash optimoi
pesutuvan käytön.

appWash Pay pitää kirjaa kaikista kertyvistä
pesutupamaksuista, appWash Relax puolestaan
laajentaa konseptin arvokkaaksi kokonaispalveluksi aina koneiden hankinnasta, teknisestä
kunnossapidosta täydelliseen ulkoistamiseen
ilman lisäkustannuksia.
KÄYTTÖ

Molemmat vaihtoehdot ovat luotettavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka avaavat niin sinulle kuin

HUOLTO

pesutuvan käyttäjillekin oven yksinkertaiseen,
joustavaan ja digitaaliseen pyykinhuoltoon
appWash-sovelluksella ja sinua varten räätälöidyllä verkkoportaalilla. Kumppaninasi tuemme
sinua: järjestelmän helppokäyttöisyys ja palvelujemme luotettavuus auttavat sinua saamaan

LASKUTUS

asiakkaasi entistä tyytyväisemmiksi.
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LISÄÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA –
VÄHEMMÄN KULUJA

TÄYSIN UUDENLAINEN
VAPAUDENTUNNE

appWashilla digitalisoit pesutupasi joka tasolla ja vähennät siten tehok-

Mukava, käytännöllinen, helppo

kaasti sen pyörittämisestä syntyviä kuluja. Pesutuvan käyttäjät rekiste-

appWash asettaa uudet mittapuut käytölle ja käytettävyydelle.

röityvät itse appWash-sovelluksella. Sinun ei tarvitse enää murehtia

Pesutupasi käyttäjät voivat ladata sovelluksen ilmaiseksi älypuhe-

kolikoista tai rahakkeista tai huolehtia asiakastietojen ylläpitämisestä:

limeensa, jolloin pesutuvan tarjonta on heidän sormiensa ulottu-

Kätevän käteisettömän maksujärjestelmän ansiosta käytettävissäsi ovat

villa milloin ja missä vain.

digitaaliset laskut, jotka voit siirtää suoraan kirjanpitoosi. Tämä vähentää

Selkeä käyttöliittymä antaa heille ajantasaista tietoa käytettävissä

omaa työtaakkaasi ja pienentää henkilöstökuluja.

olevista koneista, helpottaa niiden varaamista ja maksujen suorittamista. Lisäksi he voivat saada käteviä ilmoituksia suoraan älypu-

Sinun ei myöskään tarvitse enää huolehtia rahastusjärjestelmän huol-

helimeensa.

losta, varkauksista tai vahingonteoista. Koko pesutupa toimii nyt digitaalisesti ja kaikki tiedot ovat hetkessä nähtävilläsi, missä ja milloin vain.
appWash kirjaa kaikki toiminnot ja maksut kattavaa analyysia ja seuran-

appWash helpottaa pesutuvan käyttäjien arkea, sillä heidän

taa varten.

pesutuvassa viettämänsä aika lyhenee. Lisäksi sovellus
sitouttaa heidät järjestämäsi palvelun käyttäjäksi pitkäksi
aikaa.

SINUN ETUSI:
∙ Kaikki pesu- ja kuivaustapahtumat ja
maksutapahtumat ovat läpinäkyviä
∙M
 aksut sujuvat kätevästi ja
käteisettä appWash-sovelluksella
∙ Henkilöstökulut pienenevät
∙ Analyysit ja dokumentointi
auttavat optimoimaan prosessit
∙ Joustavat ja helpot ratkaisut varmis-

NÄILLÄ PERUSTEILLA
VAKUUTAT ASIAKKAASI
∙ Koneiden varaustilanne
nähtävissä milloin ja missä vain
∙ Koneiden joustava varaus
älypuhelimella
∙ Käteisetön maksu sovelluksella
ja kulujen seuranta
∙ Pesuohjelman päättymisestä
Push-ilmoitus älypuhelimeen

Helppokäyttöinen
appWash-sovellus
on saatavilla
ilmaiseksi iOS- ja
Android-käyttöjärjestelmiin.

tavat asiakastyytyväisyyden
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Palvelukonsepti 01

EDELLYTYKSET:

APPWASH PAY

∙ Mahdollisuus asentaa ammattikäyttöön tarkoitetut pesukoneet ja kuivausrummut tai
sellaiset ovat jo valmiiksi olemassa

Onko sinulla jo pesutupa taloyhtiössä tai opiskelija-asuntolassa,
vai haluaisitko perustaa sellaisen? Kumpikaan vaihtoehto ei tuota
ongelmia: me varustamme niin olemassa olevat kuin uudetkin
koneet helposti appWash-Pay-järjestelmällä.

∙ Käyttäjillä on internetyhteys (WLAN tai GSM)

∙ Yksi appWash-kytkentärasia enintään kuutta pesukonetta tai kuivausrumpua kohti
∙ Matkapuhelinverkko toimii pesutuvassa tai siihen liittyvissä tiloissa

PALVELUMME

1 | Liitämme pesutupasi verkkoon, verkotamme pesukoneet ja kuivausrummut, liitämme

ne nopeasti ja helposti appWash-sovellukseen ja perustamme sinulle oman henkilökohtaisen ylläpitäjäportaalin.
2 | Kun pesutupasi on digitalisoitu ja liitetty internetiin, asiakkaasi voivat välittömästi alkaa

käyttää sitä matkapuhelimillaan ja ilman käteistä. Liitämme järjestelmään olennaisia
maksupalveluntarjoajia, kuten PayPalin, joita käyttämällä asiakkaasi pystyvät hoitamaan
maksut kätevästi matkapuhelimillaan.
3 | Toimitamme sinulle yhteenvedon tapahtumista joka kuukauden lopussa. Siir-

rämme sinulle kuukauden liikevaihdon ja toimitamme selkeät tositteet kaikista kuluista.

1. 	Kaikkien koneiden varustaminen
digitaalisesti appWash-yhteensopiviksi
2. Räätälöity sovellus pesutuvan käyttäjille
3. Räätälöity Web-portaali sinulle
4. Olennaisten maksupalveluntarjoajien liittäminen
5. Kuukausittainen pesutupalaskutus

ME

SINÄ
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Laskutus
turvallisissa
käsissä

Palvelukonsepti 02

EDELLYTYKSET:
∙ Mahdollisuus asentaa ammattikäyttöön tarkoitetut pesukoneet ja kuivausrummut
∙ Matkapuhelinverkko toimii pesutuvassa tai siihen liittyvissä tiloissa

APPWASH RELAX
Kun valitset appWash Relax-paketin, voit keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi: appWash vastaa kaikesta pesutupaan liittyvästä
ja huolehtii sen pyörittämisestä.

∙ Käyttäjillä on toimiva internetyhteys (WLAN tai GSM)

PALVELUMME
1. 	
A sennamme koneet pesutupaasi veloituksetta
2. 	Kaikki koneet ovat appWash-yhteensopivia

1 | Me asennamme veloituksetta omat ammattikäyttöön tarkoitetut koneemme

sekä appWash-järjestelmän ja varmistamme kattavalla palvelullamme, että
kaikki toimii sujuvasti.

3.

appWash huolehtii ja vastaa käytöstä

4. 	Säännöllinen tekninen huolto ja

2 | appWash huolehtii hinnoittelusta yleisten markkinahintojen mukaisesti ja

hoitaa maksut käyttäjien kanssa. appWash Pay -paketin edut
sisältyvät appWash Relax -pakettiin.

korjaukset ilman lisäkustannuksia
5.	Kaikki appWash Pay -paketin edut ja toiminnot

3 | Vältät kaikki pesulan käyttöön liittyvät riskit. Me toimimme yhteyshenkilönä

ja edustamme sinua kaikissa pesutupaan liittyvissä asioissa.

ME

SINÄ
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Kattavaa
kokonaispalvelua
A:sta Ö:hön

TULEVAISUUDEN
YHTEISTYÖKUMPPANISI
Perinteisestä kodinkonevalmistajasta moderniksi järjestelmäratkaisuja tarjoavaksi kumppaniksi: Miele hyödyntää innovointilaboratoriossaan digitaalisia trendejä ja pyrkii niiden avulla
helpottamaan asiakkaidensa elämää ja laajentamaan tarjontaansa.
appWash on tulevaisuuden digitaalinen palvelu, joka tuo uusimman teknologian pesutupiin
kaikkialla maailmassa. Yhdessä Miele Professionalin kanssa tarjoamme innovaatiota ja laatua
samalta toimittajalta.
Virallisena Miele Operations & Payment
Solutions GmbH:n palveluna appWash tarjoaa
pesutupaasi tulevaisuuden kokonaisratkaisuja.
Tämä Frederik Wiedein ja Martin Hüntenin
johtama startup-yritys on perustettu vuonna
2019 Mielen innovointilaboratoriossa syntyneen idean pohjalta. Tuo idea oli yhdistää
digiaikakauden ratkaisut Miele-brändin perinteisiin arvoihin.
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www.appwash.com | info@appwash.com

