
PSD Codax
Global Leaders in Car Wash Technology

Gebruikt in carwashes en op voorpleinen over de hele wereld, Codax™ is de 
aanvoerder in veilige, betrouwbare en makkelijk te gebruiken toegangscontrole.

www.psdcodax.com
Defining the World of Car Wash Technology

Smartstart Plus Plus | Smartstart Plus Pro | Auto Sentry® Petro | Auto Sentry® Flex | Auto Sentry® CPT | WashConnect®

THE NEW LEADER IN CAR WASH... 
IS THE OLD LEADER IN CAR WASH
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Codax is ‘s werelds meest succesvolle tokenvrije toegangsysteem 
voor carwashes en andere forecourt installaties.
Ons toegangscode systeem vermindert verlies voor forecourt operators en geeft tegelijkertijd klanten 
een snelle, makkelijke en betrouwbare toegang tot carwash en valetdiensten

Door het standaardiseren van installaties met behulp van PSD Codax geven forecourt operators over 
de hele wereld hun klanten een standvastige en moeiteloze manier om te betalen en gebruik te 
maken van de installaties en diensten, gaande van tunnelwasstraten tot bandenblazers.

Met Codax in uw verkooppunt en aan de besturing van uw installaties ziet u het verlies aan tokens 
zienderogen dalen. U krijgt inzicht in verkooppatronen en kan uw voordeel doen met een flexibele 
prijszetting en promoties.

Uniek is dat alle nieuwe installaties gekoppeld kunnen worden aan Codax en dat zo goed als al uw 
bestaande installaties snel geupgraded kunnen worden tot het Codaxsysteem.

De voordelen van Codax™
• Smartstart Plus 
• Smartstart Pro 
• Auto Sentry® Petro 
• Auto Sentry® Flex

• Auto Sentry® CPT
• WashConnect®



Laat verlies afnemen 
Codax zet de traditionele tokens die makkelijk 
verloren raken of weggegeven worden door 
personeel buiten spel. In de plaats komt een 
gemakkelijk te gebruiken terminal die een 
unieke code genereert voor elke betalende 
klant. De klant krijgt met deze code toegang tot 
het door hem geselecteerde wasprogramma. 
Codes zijn veilig, beperkt tot uw bedrijf en 
staan enkel de hoeveelheid wasbeurten toe die 
zijn aangekocht

Het systeem voorziet management rapporten 
die makkelijk naast de inkomsten gelegd 
kunnen worden. Verdere beveiliging kan 
worden voorzien door het Codax systeem te 
verbinden met uw retailnetwerk of POS zodat 
de toegangscodes enkel worden gegenereerd 
na een volledig afgesloten transactie.

Een probleemloze ervaring 
voor uw klanten 
Of u nu een nieuwe installatie neerzet of een 
bestaande machine uitbreidt met Codax, 
uw klanten zullen het systeem onmiddelijk 
eenvoudig in gebruik vinden. Miljoenen 
wasbeurten, selfwashtijd en stofzuigtijden 
worden over de hele wereld door klanten 
gestart met het bekende Codax keypad.

Om rijen te vermijden in uw tankshop is het 
mogelijk om wasbeurten en valetdiensten 
verkopen vanaf elk punt in de shop of vanaf 
een self-service betaalzuil.

Als u twee of meerdere dezelfde installaties 
hebt vermijdt Codax onnodige wachtrijen door 
klanten toe te staan om de code te gebruiken 
aan de eerst beschikbare installatie.

Codax™ is het toonaangevende toegangscode systeem voor al 
uw car care installaties: Carwash, selfwash, stofzuigers en alle 
andere installaties op uw voorplein.
Wanneer u een Codax besturingsysteem heeft kan u er op vertrouwen dat uw klanten gebruik kunnen 
maken van uw aanbod zonder hindernissen of complicaties.

Met PSD Codax materiaal bent u zeker dat elke wasbeurt en elke minuut dat uw materiaal wordt 
gebruikt volledig betaald is.

Smartstart Pro Auto Sentry® Petro WashConnect®



Flexibele prijszetting om uw 
opbrengst te maximaliseren
Toegangscodes van Codax zijn eenvoudig 
in gebruik maar kunnen een ingenieuze 
prijszetting ondersteunen. Naast dat een code 
een specifieke wasbeurtcode kan overbrengen, 
kan deze ook geldig zijn voor meerdere 
wasbeurten (Washconnect® houdt bij hoeveel 
er overblijven na elk gebruikt). Codax kan ook 
promoties en acties ondersteunen tussen 
vooropgestelde datums of in de daluren zoals 
Happy Hour.

Codax codes kunnen ook gebruikt worden voor 
speciale aanbiedingen. Codax ondersteunt het 
aankopen van tijd, gebruikelijk bij selfwash en 
stofzuigers. U kan zelf de hoeveelheden voor 
verkoop instellen - gebruikelijk vallen deze in 
de 5,10,15 of 20 minuten zone.

Onze waspas add-on biedt u een flexibele 
multi-aankoop en tijdaankoop opties en 
zet de deur open naar meer ingenieuze 
promotiemogelijkheden. U kan onbeperkt 
wassen en fleetschema’s aanmaken met een 
minima aan administratie.

Snelle en juiste rapportering 
Codax WashConnect® genereert gedetailleerde 
verkoops- en gebruiksoverzichten die door uw 
manager op locatie bekeken kunnen worden. 
Een andere mogelijkheid is dat, door Codax 
te integreren in uw retailnetwerk of POS, 
uw verkochte wasbeurten en valetdiensten 
automatisch worden opgenomen met de rest 
van uw verkoopgegevens.

Codax voorziet ook een email of SMS-alarm als 
uw voorpleininstallatie buiten gebruik gaat, 
Doordat u hiervan op de hoogte bent kan u uw 
medewerkers aansporen om de juiste actie te 
ondernemen en blijft de omzet draaien.

WashConnect®
Web-based Multi-Site Management Systeem
WashConnect® WashConnect is een SQL.NET software platform 
dat is ontworpen om te voldoen aan de huidige vereisten van 
carwashindustrie. Blijf verbonden met uw bedrijf door real-time 
data en statistieken via internet vanaf een Windows computer of 
smartphone.

Door de uitbreidbaarheid van het systeem groeit WashConnect 
mee met uw organisatie en kan het zich aanpassen aan meerdere 
configuraties. Uw volledige wasnetwerk van op afstand beheren en 
controleren kan simpelweg vanaf uw telefoon of laptop.

 
WashConnect®, het meest geavanceerde management systeem.

WashConnect® is 
beschikbaar op de 
meeste recente 
smartphones. Bekijk 
alle activiteiten 
op uw locatie in 1 
oogopslag!



Betrouwbare technologie 
Codax is ontworpen om de up-time van uw 
voorpleininstallaties te maximaliseren. Onze 
keypads en andere hardware zijn robuust 
en hebben zich bewezen in de meest barre 
omstandigheden.

Alle onderdelen van een Codax systeem 
kunnen onafhankelijk werken. Onderhoud 
aan de machine zal dus geen invloed hebben 
op het in werking zijn van uw andere 
installaties noch zal het van invloed zijn op uw 
verkoopmogelijkheden

Gelijkaardig, het kost heel wat moeite voordat 
de terminal geen codes meer uitgeeft. Zelfs als 
er geen printrollen zijn zal de terminal codes 
weergeven die overgeschreven of overgetypt 
kunnen worden.

Makkelijk geinstalleerd, waar 
u het ook nodig heeft 
U kan de Codax toegangscontrole installeren 
op elke nieuwe carwash of voorpleininstallatie, 
Codax controllers kunnen ook aangepast 
worden aan reeds bestaande installaties zodat 
u eenzelfde systeem heeft voor uw klanten en 
medewerkers.

Eenvoudige en bekende 
keuzes voor uw klanten

Codax is eenvoudig in gebruik en 
bekend bij miljoenen carwashklanten 

over de hele wereld.

Stand-alone verkoopterminals
Codax verkoopterminals zijn 
makkelijk in gebruik voor uw 
medewerkers en nemen een 

minimale ruimte in op de toonbank.

Een onderdeel van uw retailnetwerk
Ongeacht welk POS systeem u 

gebruikt, Codax biedt opties voor 
integratie aan voor een eenvoudige 

en veilige verkoop.

Flexibele self-service opties
Geef uw klanten al de gerieflijkheid 
van self-service met Codax self-pay 

betaalzuilen.

Geplaatst voor de gerieflijkheid van 
uw klant

Met Codax hoeven uw klanten niet 
meer te sukkelen voor hun wasbeurt te 
activeren; onze keypads zijn makkelijk 

in gebruik en kunnen bijna overal 
geplaatst worden.

Flexibele installatie mogelijkheden
Als het voor uw locatie niet mogelijk 
is om een kabelverbinding tot stand 
te brengen tussen uw installatie en 

verkooppunt is er een kabelvrije 
besturing mogelijk.
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Codax Smartstart Plus opties
Codax is een flexibel systeem dat op verschillende manieren 
geinstalleerd en bediend kan worden, aangepast aan uw zaak 
en locatie:

Connectiviteit opties

Als de fysieke omgeving het toestaat kunnen alle onderdelen van het Codax 
systeem aan elkaar verbonden worden via datakabels. Dit zorgt ervoor dat 
uw medewerkers kunnen nakijken wanneer welke code is gebruikt en het 
systeem geeft een alarmsignaal als er een fout voorvalt in de carwash. In 
situaties waar er geen kabelverbinding mogelijk is tussen het voorplein en de 
shop kan het Codax systeem zo geconfigureerd worden dat deze werkt zonder 
dataverbinding

De flexibele aard van de Codax systemen houdt in dat u verschillende 
installaties volledig kan verbinden terwijl andere, misschien verder gelegen, 
installaties opereren in een stand-alone modus.

Identieke units besturen

Als u twee of meerdere installaties heeft die hetzelfde aanbieden kunnen uw 
klanten hun Codax code gebruiken aan de installatie die voor hen het beste 
uitkomt. Deze configuratie vraagt enkel om een kabelverbinding tussen de 
installaties, het is niet nodig om deze installaties volledig door te verbinden 
tot de verkoopterminal.



Contacteer ons via +44 (0) 1275 866 910 om meer te leren 
over PSD Codax, onze diensten en onze producten of 

bezoek onze website op www.psdcodax.com

Producten van Codax
Volgende toevoegingen zijn beschikbaar om het maximale uit 
uw Codax systeem te halen:

Flexibel
Verkoop van wasbeurten 
en valetdiensten vanaf elke 
kassa.

Via deze populaire optie kan 
bijna elke kassa of POS-unit 
direct verbonden worden met 
uw Codax installatie. Wascodes 
worden uitgegeven als een 
standaard menu optie zodat 
u een solide bescherming 
heeft tegen inkrimping en 
zeker kan zijn dat diensten 
op uw voorplein in al uw 
verkoopgegevens worden 
inbegrepen.

24/7 Support
PSD Codax wilt dat u uw 
installaties optimaal kan 
benutten.

Toch kan het zijn dat er soms 
technische calamiteiten 
opduiken. Hierop is PSD Codax 
voorzien van een support call 
center dat 24/7 bereikbaar 
is én waar meerdere talen 
worden gesproken. Er kan 
ook ondersteuning ter plaatse 
worden geboden door onze 
techniekers.

Self-service
Wasbeurten en valetdiensten 
kopen zonder aan te 
schuiven.

De ideale keuze voor carwashes 
die niet dicht bij een bemande 
kassa is gelegen of waar 
klanten afgeschrikt worden 
door lange rijen. Codax 
betaalzuilen geven klanten 
echte flexibiliteit in hoe ze 
kiezen én betalen voor al hun 
wasbeurten en valetdiensten, 
inclusief aankopen buiten de 
kantooruren.



Contacteer uw lokale verdeler:

t:
w:
e:

+44 (0) 1275 866 910
www.psdcodax.com
info@psdcodax.com

Defining the World of Car Wash Technology
Smartstart Plus Plus | Smartstart Plus Pro | Auto Sentry® Petro | Auto Sentry® Flex | Auto Sentry® CPT | WashConnect®

Contacteer ons om meer te 
leren over PSD Codax, onze 
producten en onze diensten.


