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Vematics   
Centraal betaalsysteem voor wassalons  

 

 

 

Het unieke toekomstgerichte centraal bedieningspaneel voor uw wassalon met 

tal van nieuwe mogelijkheden! 

Kast: 

Kast in staal 3mm, deur 5mm, wit gepoederlakt. Op sokkel inox 40cm. 

Voorzien van een zelf ontwikkeld 7 punt sluitmechanisme en mechanisch slot 

(elektronisch optioneel).  

Sloten draaien in 3 richtingen achter stalen platen. Scharnieren zitten aan 

binnenzijde. 

Standaard voorzien van design LED verlichting naast het scherm en 

gepersonaliseerd eigen logo en tekst op het scherm.  

Wat zit er in: 

➢ 17 inch vandaalbestendig Touch Screen met design led verlichting aan de zijkant. 

➢ UPS (batterij tegen stroomuitval) 

➢ Industriële robuuste fanless pc uitgerust met flash-disk (geen draaiende onderdelen!) 

➢ High end Cash Code biljettenlezer met afsluitbare stapela.  Zelf centrerende biljetteninvoer 

➢ Muntproever met sorteersysteem naar de hoppers + overflow in afsluitbare cashbag met slot. 

➢ 1 tot 3 universele hoppers voor wisselgeld (1000-1500 stukken elk) 

➢ Voedingen + zekering in afgeschermd compartiment 

➢ Koppeling met industriële PLC voor de sturing van uw wassalon en een 

geïntegreerde manuele sturing via klavier en/of optioneel sms. 

➢ Taal gekoppeld aan klant 

➢ Optioneel aansturen van uw deur/verlichting/waterpomp… 

➢ Optionele identiteitskaartlezer 

➢ Optionele bankkaart terminal 

Garantie:  

- 1 jaar garantie op alle onderdelen (excl. werkuren en verplaatsingskosten) 
- 3 maanden volledige garantie op onderdelen, verplaat- 

sing en werkuren indien geïnstalleerd door Vema Projects 
 

Full service contract (telefonische ondersteuning, voorkeurs dienstverlening, dekking op  

materiaal, verplaatsingskosten, werkuren, garantie op beschikbaarheid van de  

onderdelen): 1% / maand op listprijzen. 

Onderhoudscontract na 1 jaar. 

Vematics  CP500 
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Identiteitskaart/contactloze chipkaart: 

Klanten kunnen hun identiteitskaart als klantenkaart gebruiken en mee betalen door er (wissel-)geld op te 

plaatsen. Bij gebruik van hun identiteitskaart krijgen ze optioneel een extra bonus op hun opgeladen geld (bv +5%). 

Tevens kunnen ze hun gsm nr. koppelen zodat ze automatisch een sms krijgen als hun was klaar is. Klanten die 

geen identiteitskaart hebben kunnen gebruik maken van een chipkaart. 

Klanten SMS module: 

Met onze sms module kan u gemakkelijk communiceren met uw klanten. Deze optie kan zowel met of zonder identiteitskaart 

gebruikt worden. 

Automatische berichtgeving: 

Indien klanten hun gsm nr. invoeren krijgen ze standaard een sms 

wanneer hun was bijna klaar is. (x minuten na de laatste spoeling) 

➢ Klanten die een identiteitskaart gebruiken kunnen een sms krijgen 

op hun verjaardag en een gratis wasbeurt. 

➢ Klanten kunnen zich uitschrijven door te antwoorden op de sms 

met STOP. 

➢ Klanten kunnen antwoorden op een sms en u krijgt het antwoord 

binnen via e-mail. 

Uitbater SMS module: 

Met deze module kan u van op afstand uw volledig wassalon aansturen 

en beheren. Bij problemen kan u bv. een machine buiten gebruik zetten, 

stoppen of opstarten. U kan wisselgeld aan klanten geven of geld op hun identiteitskaart zetten. U kan uw kassa 

gegevens opvragen of automatisch iedere dag laten sms’en.  

Verder krijgt u bij ieder probleem met het betaalsysteem een sms, bv. u krijgt op voorhand een sms als het wisselgeld 

van €1 dreigt op te raken. (ook biljettenlezers en muntproevers sturen een sms bij problemen) 

Met deze module kan u van op afstand uw volledig wassalon aansturen 

Manuele sturing wassalon: 

Bij het centraal paneel hoort standaard een afzonderlijke PLC sturing waarmee je uw wassalon manueel kan sturen (en via 

sms indien u ook de sms module kiest) 

Het voordeel van deze werking is dat deze sturing een technische ruimte kan hangen. Op de stuurkast komen alle kabels toe 

vanaf de was- en droogmachines. (kabels lopen dus NIET naar uw betaalautomaat) Tussen PLC en betaalautomaat is er wel 

een communicatiekabel. 

 Vematics website: 

U krijgt 1 jaar gratis toegang tot uw persoonlijk beveiligde website die synchroniseert met uw centraal bedieningspaneel. Op 

deze site kan u live volgen wat er in uw wassalon gebeurt. Alle geldtransacties, gestarte machines, klantengegevens, … 

kunnen gevolgd worden.   

Voorzieningen voor installatie: 

- Storingsvrije netspanning bij het toestel met goede aarding (1m vrije kabel vanaf de vloer) 
- Stevige vlakke wand waarin mag geboord worden 

- Wisselgeld (minimum 100 stuks van elk type)  
 

 

Antwoorden op 

sms-en krijgt u 

via e-mail 

terug. 
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