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Easy-SunManager   
Zonnebanksturing voor kleinere zonnestudio’s -   

!! Met huidscanner !!   

 

Wilt u starten met een kleine bemande zonnestudio?  Wilt u uw 

zonnestudio correct uitbaten zonder stress en volgens de huidige 

wetgeving? Heeft u een schoonheidssalon of een fitnessstudio met enkele 

zonnebanken? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in geautomatiseerde zonnestudio’s en 

schoonheidssalons.  Omdat we zelf studio’s uitbaten weten we perfect welke 

problemen er zich allemaal kunnen voordoen.  Een kassasysteem die uitvalt kost u 

handen vol geld en zorgt voor klantenverlies.  Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat 

ons systeem ook manueel kan bediend worden bij eventuele problemen.  Wij kunnen 

natuurlijk uw bestaande sturing ombouwen met behoud van uw huidige 

klantenkaarten en klantensaldo's.  

Vema Projects biedt totaal-oplossingen voor uw studio, 

met advies en ondersteuning.  Wij bieden naast 

sturingen ook camerabewaking beheerbaar via 

uw GSM en de verplichte telefonie in uw 

cabines. 

 

Onze applicatie stelt u in staat uw klant te 

bedienen, optioneel diensten en producten af te 

rekenen en de zonnebanken te starten, ook terwijl er nog 

andere klanten gebruik maken van een zelfde zonnebank.  De applicatie 

houdt natuurlijk rekening met de laatste wetgeving inzake zonnecentra, zoals de 

huidgevoeligheidsscanner.   

 

Onze software ondersteunt naast de eID (elektronische identiteits- 

kaart) ook contactloze chipkaarten als zonnekaart.  

Alle grotere merken en type zonnebanken (Ergoline, Soltron,  

UWE, MegaSun, ...) kunnen aangestuurd worden. Producten en diensten kunnen 

ingevoerd worden of via een scanner verkocht worden.  

 

Onze applicatie wordt geleverd met touch screen en industriële computer met het  

bekende Intellitouch systeem van ELO.  Dit is de beste en meest 

robuuste touchoplossing op de markt.  

Easy-SunManager staat voor: 

 

-  Duurzaamheid & Betrouwbaarheid 

-  De meest gebruiksvriendelijke software op de markt. 

-  Uitmuntende service en support 

 

U kan ons altijd contacteren voor een geheel vrijblijvende klantenbezoek.    

Neem de proef op de som en kom langs voor een vrijblijvende demonstratie.  
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Software 
 

Via het overzichtsscherm kan de bediende volgende zaken verkopen 

• Zonnebankbeurten en abonnementen 

• Producten zoals zonnecrème of dranken. 

• Diensten voor bv een schoonheidsstudio of nagelstudio.   

Bij het gebruik van een zonnebank moet de klant zich identificeren via een zonnekaart of eID (identiteitskaart) 

De klant heeft altijd 2 manieren om te betalen: 

1. Ofwel cash per zonnebeurt. 

2. Ofwel via een saldo op de zonnekaart (kaart kan opgeladen worden met abonnementen) Hier kunnen altijd speciale acties 

ingevoerd worden. 

Zonnebanken kunnen onderstaande statussen hebben. 

• In gebruik: De cabine is in gebruik MAAR kan al betaald en gereserveerd worden voor een volgende klant.  Hoelang de 

cabine nog bezet is is te zien op het scherm.  De volgende sessie wordt automatisch gestart als de cabine terug vrij is. 

• Vrij: De zonnebank is vrij en kan tevens gebruikt worden door de klant. 

• Poetsen: De zonnebank moet eerst gereinigd worden voordat de volgende klant deze kan gebruiken. 

• Buiten gebruik: De zonnebank is buiten gebruik.  Dit is in te stellen door de studio-uitbater.  Een Zonnebank buiten of in 

gebruik zetten kan ook gebeuren met een SMSje via onze optionele sms module. 

 

Het aantal zonneminuten is variabel instelbaar. 

Nadat er een zonnebankkeuze gemaakt is verschijnt een tabel met de keuzemogelijkheden voor deze zonnebank (minuten – kostprijs).  

De prijs hoeft dus niet per minuut te zijn, maar kan goedkoper per minuut worden voor een langere sessie. 

De zonnebank start na een aantal minuten automatisch op of via de startknop in de zonnebank.  Het aantal minuten voorloop- en 

nalooptijd is per zonnebank instelbaar. 

Enkele EXTRA’s: 

Snelstart  

Via de snelstartfunctie op de zonnebank start de zonnebank direct zonder dat de klant hoeft te wachten op de voorlooptijd. 

Snelstop  

De zonnebank komt pas vrij voor de volgende klant als de vorige klant de cabine verlaten heeft.  Dit is heel handig voor cabines waar de 

zichtbaarheid niet goed is. 

Bediening cabineverlichting 

De verlichting van een cabine wordt gestart tijdens het gebruik van de cabine.  Pas als de klant de cabine verlaat gaat het licht uit. 

Overige uitbreidingen 

• Automatische openen en sluiten van uw deuren. 

• Toegangscontrole via de voordeur met automatisch deurslot. 

• Automatische bediening van de verlichting/muziek/verwarming/verluchting/ventilatie/alarm systeem... in uw zonnestudio 

• Digitale camerabewaking. Beelden zijn van op afstand via PC of GSM te bekijken. 

• Telefonie.  Wij kunnen een systeem van wettelijk verplichte noodtelefoons leveren waarbij vanuit de cabines enkel naar vooraf 

gedefinieerde nummers gebeld kan worden. 

• GSM module: via de SMS module kan u alle problemen oplossen van op afstand (zonnebanken blokkeren, klanten blokkeren, 

geld op klantenkaarten plaatsen, deuren openen, zonnebanken opstarten, uw kas opvragen,  ...)  De mogelijkheden zijn 

onbeperkt 

• Diensten en product verkoop. 


