Contactloos Betaalstation
CP200
Betaalsystemen van de toekomst

Werkt ook met onze
mobiele
TikWash app

100% contactloos betaalsysteem
met of zonder touchscreen
100% Belgisch product

KENMERKEN
De CP200 is een volledig nieuw ontwikkeld model die ons Cashless programma aanvult.
Deze centrale sturing is uitermate flexibel qua functionaliteit en uitbreidingen.
Via het touchscreen en de duidelijke interface kan de klant zeer eenvoudig de toestellen bedienen in verschillende
talen.
Als uitbater kan u het toestel volledig remote beheren en bedienen. Het starten, blokkeren van machines zijn
vanzelfsprekend.
Maar wat dacht u van dagelijkse e-mails met omzetten en historieken of uw eigen web-portal met gegroepeerde
data van al uw PayStations, alarmen via email en zoveel meer…
Met de afzonderlijke PLC sturing kan u via een nieuwe interface live alle instellingen wijzigen. (bv deur, verlichting,
prijzen, alarm meldingen, …)

DE KLANT
De interface is uitermate eenvoudig voor uw klanten. Meerdere
machines kunnen ineens gestart worden en de klant gemakkelijk
betalen met bankkaart.
Maar… uw klanten kunnen naast de Pay Station ook gebruik
maken van onze unieke mobiele applicatie om de toestellen op te
starten. Volledig transparant met bezetmelding.
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MOBIELE APP
Met de unieke mobiele applicatie kunnen klanten via een virtuele portefeuille geld
opladen en achteraf in één van uw wassalons verbruiken.
Bezit u meerdere wassalons, dan kan de klant in alle locaties terecht met z’n krediet.
De VeMatics PayStation en de App werken vlekkeloos samen. Machines die bezet
zijn, zijn ook bezet in de app. De klant hoeft geen gebruik meer te maken van de
betaalterminal en kan dus direct vanaf z’n telefoon de machines opstarten. Deze
functionaliteit zit standaard in de CP200 en is ook beschikbaar voor onze andere
centrale panelen.
De applicatie kan eveneens standalone gebruikt worden zonder Pay Station. Op deze
manier werkt een installatie enkel en alleen via de applicatie wat ideaal is voor
kleinere privé installaties, studentenhuizen of verhuur van machines.
De verwerking is volledig geëncrypteerd en beveiligd met de nieuwste technologie. Volledig te volgen via uw portal.

Specificaties CP200
ALGEMEEN

Aantal machines

Maximum 16 Machines:
10 was
10 droogtrommels
1 mangel
H50 x B50 x D22
10 kg
Inbouw paneel muurmontage met
afsluitbare kast achteraan.
Aansluitingen achteraan
3 Talen
Touch Panel LCD
7” PLC kunststof Touch panel
16:9
800 x 480 WVGA
154mm x 86mm

Afmetingen
Gewicht
Montage

SCHERM

RAPPORTAGE
BEKABELING
BANKKAART
OPTIES
Alle opties werken via
een maandelijkse
abonnement.
MOBIELE APP

Talen
Type
Grootte
Aspect Ratio
Resolutie
Scherm
Lokale rapporten
Koppeling met industriële PLC
Bank Terminal
Remote access
Omzetten via e-mail
Omzetten via web-portal
Alarmen via e-mail
Alarmen via e-mail
Sturen van deur/licht, … via klok
Mobiele applicatie via abonnement

Rapportage via Scherm (optioneel email)
Bekabeling machines achteraan paneel
Contactloos betalen met Payter P66

(alle klokken zijn live remote te beheren)

Full service contract (telefonische ondersteuning, voorkeurs dienstverlening, dekking op materiaal, werkuren, garantie
op beschikbaarheid van de onderdelen): 0,7% / maand op listprijzen.
Onderhoudscontract na 1 jaar. 3% jaarlijks op listprijs. Alle opties zijn inbegrepen.
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