TikWash ®
TBL100
Betaalsystemen van de toekomst

Mobiel betaalsysteem met bluetooth technologie

100% Belgisch product

KENMERKEN
®

De TBL100 is een stuurinterface die samenwerkt met de TikWash mobiele applicatie.
Deze sturing werkt via bluetooth en gebruikt de mobiele telefoon van de klant als internet verbinding.
Op deze manier is het niet nodig om internet te hebben op de plaats van installatie.
Als uitbater kan u het toestel zelf instellen, configureren en remote beheren. Via het dashboard kan u alle details
®
van de TBL100 toestellen ingeven en koppelen aan TikWash .
Omzetten en historieken zijn te bekijken op uw eigen dashboard met gegroepeerde data van al uw toestellen.

WAT IS TIKWASH
®

TikWash is een vooruitstrevende applicatie om de eindklant en/of uw personeel gebruik te laten maken van uw
wassalon. Via de applicatie kan de gebruiker op een zeer eenvoudig manier machines opstarten.
Verder kan de gebruiker ook zien wat de kostprijzen zijn en of een machine al dan niet in gebruik is.
Via een iOS of Android apparaat is alles zeer eenvoudig te bedienen in 3 talen.
Via het dashboard heeft u als uitbater een totaal overzicht van alle transacties en gebruikers. Daarnaast beschikt u
ook over de optie om transacties, omzetten en historieken te raadplegen.
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®

De TikWash applicatie werkt vlekkeloos samen met al onze centrale sturingen (TBL100, TikWash Box, CP200,
CP450 & CP500)
U kan dus verschillende systemen tegelijkertijd gebruiken met dezelfde applicatie.
TikWash werkt vlekkeloos samen met het TBL100 device. De klant merkt geen verschil tussen een TikWash Box of
een TBL100 device.

DE KLANT
®

De TikWash interface is uitermate eenvoudig voor uw klanten.
®
Eens de TikWash applicatie gestart is zal deze automatisch
verbinden met alle machines in de buurt. De klant kan meerdere
machines tegelijkertijd starten en de klant kan gemakkelijk betalen
via iDeal, Payconiq of bancontact.

Bezit u meerdere wassalons, dan kan de klant in alle locaties terecht
met z’n krediet.
De TBL100 is een ideale oplossing voor kleine locaties en locaties
waar geen internettoegang is.
De verwerking is volledig geëncrypteerd en beveiligd met de nieuwste technologie.

Specificaties TBL100
ALGEMEEN

STURING

Aantal machines

1 Machine per TBL100

Afmetingen in mm
Voeding
Montage

H30 x B50 x D110
230VAC of 24VDC
Inbouw in de machine

Talen
Uitgang

3 talen
Stuuruitgang via spanningsloos contact,
24VDC puls of 230VAC puls
Bezet melding mogelijk via 24VDC of
230VAC ingang

Ingang

RAPPORTAGE
BEKABELING

Lokale rapporten

Rapportage via TikWash dashboard
8 draads bekabeling is voorzien om
rechtstreeks aan te sluiten in uw machine
iDeal, Bancontact, Payconiq, bankapp
Mogelijkheid tussen abonnement of
systeem zonderabonnement

TikWash Laundry

iOS & Android

BETALINGEN KLANT
KOSTEN
MOBIELE APP

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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