TouchMe-ajanvarausjärjestelmä
Pesuloiden- ja pesulakoneiden, sekä muiden kiinteistössä
olevien tilojen ajanvarausjärjestelmä.

Asiakaslupauksemme mukaisesti

”Poistamme huolesi.”

Toimme markkinoille helppokäyttöisen ja luotettavan laitepääteriippumattoman ajanvarausratkaisun kilpailukykyiseen hintaan. Viimeistelimme modernin
kokonaisuuden yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja käyttäjien kanssa.
Selkeys ja monipuolisuus on huomioitu ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymässä läpi linjan ja järjestelmä osaa
hyödyntää eri laitteiden ohjausyksiköitä suoraan merkistä
riippumatta. Kosketusnäyttöpaneeli ja integroidut ovilukijat täyttävät ammattikäytön tiukat vaatimukset.

Laitteiston ja palvelun sisältö pääkohdin:
Ajanvarausjärjestelmää käytetään ja hallitaan kosketusnäytön välityksellä (tägi) tai asukas voi varata ajan
älypuhelimella tai tietokoneella (omilla tunnuksilla).
Ajanvarausvuorot ovat määriteltävissä joustavasti käyttökohteiden tarpeiden mukaan.

Ohjattavia ja hallittavia resursseja ovat pesukoneet,
kuivausrummut, saunat, kerhotilat, pesuloiden ovet jne.
Pesukoneita ja kuivausrumpuja ohjataan älykkäästi, mikä
mahdollistaa ajanvarausjärjestelmän asennuksen laitemerkistä riippumatta.
Kiinteistön haltijalla on oma selkeä käyttöliittymä,
jonka avulla voidaan myöntää ja perua käyttäjäoikeuksia,
myös kulunvalvonta on mahdollista GDPR-vaatimukset
huomioiden (EU:n tietosuoja-asetus).

Laitteiston ja palvelun ominaisuuksia:
Järjestelmä laitteineen ja tarvikkeineen toimitetaan
täydellä elinkaaripalvelulla.

järjestelmiin (tämä optiona). Toimii iLog- emännän
avaimella.

Ylläpitopalvelu sisältää käyttökoulutuksen, täyden
asiakastuen ilman rajoituksia, järjestelmän yleishyödylliset
päivitykset, pilvipalvelun sekä itse ajanvarusjärjestelmän
toiminnan varmistamisen ja ylläpidon.

Toiminta edellyttää verkkovirtaa ja kiinteän nettiyhteyden.

Hallintaliittymällä hallitaan kiinteistöjä, käyttäjiä, käyttökohteita, resursseja, paneeleita ja näihin liittyviä IO-ohjaustietoja.

Järjestelmä on turvallinen ja käyttää SSL- salattua verkkoyhteyttä internetin yli.

Järjestelmä on integroitavissa myös eri taloushallinnon

Nettiyhteyden katkoksen sattuessa järjestelmä säilyttää
tehdyt varaukset min 48 h.

Käyttöohje sisältää 4 lausetta ja kieliversiot ovat suomi,
ruotsi ja englanti. Mahdollisuus myös lisäkieliin.

TouchMe-ajanvarausjärjestelmä
Paneelin mitat:

Tekniset tiedot:
Näyttöpaneeli

Tietoliikenne
Yleistiedot

Ohjauslaitteet

Verkkoyhteys

Näytön koko
Resoluutio
Kirkkaus
Kontrastisuhde
Näyttösuhde
Katselukulma
Verkkoliitäntä
Langaton verkko
Väri
Käyttölämpötila
Ympäristön kosteus
Hyväksynnät
Käyttöjännite
Liitännät

13,3” (33,8)
1920 x 1080		
250 cd/m2
1000:1
16:9
89/89/89/89
Ethernet, RJ45
WiFi 802.11 b/g/n
musta/teräs
0-50 astetta
10 - 90 % (suhteellinen)
CE, RoHs, FCC
230 V/50Hz, 10 A, 12 V ja 24 V ulostulot
RJ45

Olemassa oleva internet-yhteys tarvitaan, vähintään 10 Mb/s, modeemissa/
reitittimessä kaksi vapaata RJ45 porttia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 3/4G
langatonta yhteyttä, jos kentän voimakkuus on luotettavasti varmistettu.
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