
 
 

 ניהול חכם לחדרי כביסה 

 הינה חבילת תוכנה מקיפה לניהול חדרי כביסה הכוללת את הרכיבים הבאים:  LaundroSmartמערכת  

תוכנה למחשב קיוסק המותקן בחדר הכביסה המאפשרת תשלום והפעלה של המכונות המותקנות בחדר   •

 )רכיב זה הינו רכיב אופציונלי(. 

הוספת כסף לחשבון  אפליקציה לטלפונים חכמים המאפשרת צפייה במצב המכונות בחדרים באתר,  •

 המשתמש, הפעלת המכונה וצפייה בהיסטורית הרכישות בחשבון המשתמש. 

 מערכת ניהול למפעיל החדרים, המאפשר ניהול שוטף של החדרים והפקת דו"חות.  •

יאה של המכונות מתקלות, דבר המאפשר מדידת  המערכת שולחת באופן אוטומטי דוא"ל על כניסה ויצ  •

למכונות תומכות תקשורת  )  ( הניתנת על ידי חברת השירות של מכונות הכביסה SLAרמת השירות )

 . ( בלבד

 שיטת הפעלה 

אשר מאפשר הפעלה רק במידה וקיימת יתרה חיובית   Pre-Paid Accountהמערכת מבוססת חשבון משתמש מסוג  

 המאפשרת הפעלה של תוכנית הכביסה/ייבוש שנבחרה. 

 .יכולים לבצע רישום עצמי באמצעות האפליקציהמשתמשים 

 . SMSמספר הטלפון של המשתמש ומחייב אפשרות לקבלת  זיהוי המשתמש ברישום העצמי מתבצע לפי 

מנהל מערכת יכול לשנות את קבוצת התמחיר לפי סוג המשתמש למשתמשים רשומים ויכול ליזום הקמת  

 משתמש חדש. 

ירת סבון כביסה ומרכך, זמן  שירות נוספים כגון מכ מייבשים וכן באמצעי ו  במערכת תומכך בהפעלת מכונות כביסה

 הץ תעשייתי ועוד. של מג

 

 תמיכה באמצעי תשלום 

 המערכת תומכת בהוספת קרדיט להפעלה של המכונות באמצעים הבאים: 

 כלל כרטיסי האשראי הנהוגים בישראל.  – כרטיסי אשראי  •

 הנהוגים בישראל.   Debit-כלל כרטיסי ה –  Debitכרטיסי  •

 . PayPalתשלום באמצעות   •

 הפעלה באמצעות קוד קופון המאפשר ממכר של קודי הפעלה באמצעי כסף מזומן בנקודות מכירה.  •

 הפעלה באמצעות מגנון הטלת מטבעות ללא מתן עודף.  •

 עבור ההטמעה(. ניתן להוסיף אמצעי תשלום נוספים במידת הצורך )ידרוש תוספת תשלום  

 

 תמחיר 

 מוגדרת.  ההמערכת תומכת בתמחיר משתנה לפי סוג משתמש, דבר המאפשר מתן תמחיר מיוחד לאוכלוסיי

על מנת לאפשר מחיר מיוחד לסטודנטים המכבסים בקמפוס תוך מתן אפשרות  נעשה שימוש נרחב בתכונה זו 

שר אינם עומדים בקריטריון למחיר מיוחד  לביצוע כביסה גם על ידי משתמשים מזדמנים או משתמשים קבועים א 

  )עובדי סגל, ואחרים(. 



 
 " 7מגע קיוסק הפעלה צמוד קיר בעל מסך 

 

 

  



 
 תמש קצה ית מש מסכי אפליקצי

  
  

  
  



 
 ניהול החדרים ית מסכי אפליקצי

 

 

 

 

 


