THE NEW LEADER IN CAR WASH...
IS THE OLD LEADER IN CAR WASH




AUTO PASSPORT
Get the RFID Advantage
Terwijl onze productlijn van betaalsystemen uw bedrijf een
gepersonaliseerde touch biedt, kan een dubbel Auto Passport
systeem meer dan 30 000 auto’s per maand verwerken.
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Defining the World of Car Wash Technology
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AUTO PASSPORT
Get the RFID Advantage with the Auto Passport System

Via RFID technologie wordt elk voertuig dat door de
carwash gaat geïdentificeerd.
Alle gegevens hebben een tijdsaanduiding en worden opgeslagen voor rapportage. Dit gebeurt
automatisch, zonder dat de gebruiker moet interageren met het systeem
Met een RFID systeem weet u precies welk voertuig uw terrein is opgereden. Het is veel veiliger
dan kaarten met een magneetstrip of barcodes die doorgegeven kunnen worden. Nu dat u deze
informatie heeft, is het aan u voor te beslissen wat u er mee doet. Elk voertuig kan zijn eigen
wasvoorkeuren, upgrades of programma’s hebben. U kan ook bepaalde opties of wasbeurten
uitsluiten via de profielinstelling gelinkt aan de RFID tag.
Het is ongelofelijk flexibel, maakt het leven makkelijker voor uw klanten aangezien zij het juiste
aanbod krijgen dat door u is ingesteld.

Veilig Systeem

Snel en Makkelijk

•

•

•
•

RFID tags bevatten een elektronische chip
welke automatisch uitgeschakeld wordt
bij elke poging om te frauderen of te
verwijderen.
Strakke RFID tags die beschermd zijn tegen
verwering.
Een geldige RFID tag wordt gelezen door de
RFID lezer die automatisch in het logboek een
tijdsaanduiding en datum aanbrengt.

Nog Meer Voordelen
•
•
•

Betrouwbare Aflezing

•

•

•

•

De grootte van onze antenne beperkt de
afleesperimeter om te voorkomen dat tags uit
de andere wachtrij worden gelezen.
De RFID tags bevatten een versterkte chip
voor de beste aflezingen.

RFID tags zijn beter dan barcodes door hun vermogen om data op te
slaan dat kan worden veranderd, geupdate of versleuteld.

•
•

Actieve clubleden kunnen terecht op meerdere van uw waslocaties.
Volg voertuigen van clubs en fleets zonder moeite.
Stel een onbeperkt wassen programma in met RFID tags en
bijbehorende profielen in WashConnect en doe uw voordeel met de
maandelijks terugkerende betalingen.
Washconnect, het managementsysteem, voorziet aparte rapporten
voor RFID klanten.
Geef bepaalde klanten speciale aanbiedingen via het opzetten van
profielen gelinkt aan hun RFID tag.
RFID tags zijn een makkelijke manier om de klantgetrouwheid een
handje te helpen.
Het systeem is zo flexibel dat het aan de meeste noden voldoet.

Contacteer ons om meer te
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