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Professionell  
fastighets- 
kommunikation
Electrolux Professional
Control System



Bokningssystem med många
Electrolux Professional Control System innehåller bokningssystemet Easy som ersätter 
gamla tidens bokningstavlor med nycklar. Tvätt eller andra faciliteter bokas direkt på 
skärmen, datorn eller mobilen”. Problemet med dubbelbokningar och överskridna 
tvättider försvinner och tryggheten ökar. 

Systemet innehåller också information, registerhantering, passersystem, betalning m m. 
Systemet är anpassningsbart och kan byggas ut med valda funktioner allt eftersom  
behoven uppstår, eller levereras komplett från start i form av färdiga paket. Det är  
också det enda systemet på marknaden som kan kommunicera med tvättprodukter  
från Electrolux Professional.

Touchdisplay



Bokningssystem med många

Utbyggbart 

Electrolux Professional 
Control System kan  
byggas ut med tiden. 
Börja i liten skala och 
utöka med fler funktioner 
när behoven uppstår.

Fördelar med systemet
Enkelt att använda
Ökad trygghet och rättvisa för de boende
Logga in med eller utan tagg

Autonom systemutbyggnad med låg  
strömförbrukning
Styr tvättutrustning från alla fabrikat
Inbyggd driftövervakning

Valfritt 

Valfri och smart  
inloggning med eller 
utan taggar medför att 
systemet kan användas 
oavsett passersystem.

Mobilt

Boka tvättider varifrån som helst  
och se när maskinerna är klara

möjligheter

5 års  
garanti

= bekymmersfri 
funktion och 

trygghet



Bokning
Mängder av inställningsmöjligheter:

Boka vad som helst; tvätt, gästlägenhet, bastu m m
Snabbkoll – visar var det finns lediga tider just nu i en överskådlig kalenderbild
Boende kan se egna bokningar och hur många bokningar de har kvar
Funktion som gör det möjligt att komma in tidigare vid ledigt
Passtid eller drop in-funktion
Fastighetsansvarig kan enkelt se vem som bokat och lås upp/aktivera  
boningsobjekt med maskinstyrning

Information/namnregister
Nå ut med information snabbt och enkelt och bestäm var och när den ska visas.
Skriv en text och komplettera med bild eller PDF.

Namnregister - visa alla som bor eller finns i fastigheten
Skicka meddelanden till boende/användare och få läskvitton
Skicka felanmälan från boende
Visa energiförbrukningen för de boende via integration

Webb/Mobil 
Electrolux Professional WEB och Electrolux Professional MOBIL (tillval)  
ger de boende möjlighet att via dator/mobiltelefon:

boka och avboka tider
se återstående programtid* på tvätten och få larm när den är klar
visa allmän information
synka bokningar med mobilkalendern
se eget saldo vid aktiv bokningsmodul

Funktioner & möjligheter

Kombinera fritt olika funktioner för att skapa ett  
skräddarsytt system som möter era egna behov  



Betalning
Med PAYMENT (tillval) aktiv kan ni efterdebitera - eller ladda systemet 
med valfritt belopp för varje boende.

Priser kan definieras för start/använd tid på ett bokningsobjekt eller 
maskinutrustning. Med Electrolux Professional-utrustning kan man 
även definiera priser beroende på tvättprogam och tvättmedel
Export i olika filformat för debitering
Boende kan se saldo i terminal och web/ Mobile

Dator/server

Administration
Det måste vara enkelt att administrera. Electrolux Professional ADMIN 
(tillval) ger tillgång till följande funktioner via web, dator eller surfplatta:

info/ bilder direkt från datorn/ surfplattan till informationstavlan
Administrera taggar och användare direkt utan att gå via tyngre 
system (enklare och snabbare)
Hantera/kontrollera saldon och bokningar
Boka service eller hjälp de boende med bokningar
Hantera in- och utflyttning automatiskt

Maskin- & systemkontroll
Ta kontroll över tvättutrustningen, oavsett maskinfabrikat.

Endast behörig (den som bokat) ges tillåtelse att starta maskinerna 
Med Electrolux Professional tvättutrustning optimeras användandet med: 
 programtidskontroll som ser till att ingen kan tvätta längre än den  
 bokade tiden medger

 återstående programtid (visas för användaren i web och app)
 driftsövervakning som ger fastighetsansvarig information om starter,  
 felkoder eller egendefinierade larm, t ex när tvättmedel börjar ta slut

Maskinkontroll ingår som en del i Electrolux professional Control system men 
kan även köpas separat, “Connect”.
  

Om ni vill tar vi hand om ert system i våra servrar. Med moln-/hosting- 
tjänsten Electrolux Professional HUB slipper ni ha egna servrar.  
Det ger flera fördelar: 

Tryggt och kräver ingen IT-expert i föreningen
Alltid uppdaterat och enkel administration via Electrolux Professional 
ADMIN som ingår
Optimal tillgänglighet för de boende då Electrolux Professional WEB/ 
MOBILE ingår



*Angivna priser är från-priser exkl installation vid hyra under 60 mån, kvartalsvis avisering i förskott utan slutvärde. Kostnader för installation, kabeldragning och elektriska dörrlås 
tillkommer. Tillgång till fungerande nätverksuttag med fast IP enligt spec samt eluttag förutsätts. Extra kostnader kan tillkomma för tillvalda produkter och fysiska hinder.

Hur kan  
systemet  
se ut?
Här visar vi ett par typ- 
exempel på hur ett färdigt 
system kan se ut för två 
olika typer av kunder.

Töcksfors camping

Paketlösningar
Nedan ger vi exempel på olika paket, anpassade för olika kunder och behov.  
Paketen visar på möjligheterna och ger en ungefärlig prisindikation, men systemet kan  
också skräddarsys helt enligt era önskemål. Ni bestämmer och vi ger er lösningen. 

Electrolux Professional Control System är helt anpassningsbart och kan integreras med 
system från RCO. EASY är förberedd för ”offline” och den säkraste lästekniken Mifare 
Desfire. Kontakta din närmaste säljare, så diskuterar vi era önskemål och behov och 
återkommer med en offert på just ert system. 

Öka tryggheten med passersystem 
 
Komplettera med ett passersystem vid entréer och gemensamma dörrar. Risken 
för intrång av obehöriga liksom risken för skadegörelse minskas, vilket skapar 
ökad trygghet för alla boende. Integrera larm, brandvarnare och porttelefon m m.

Small är en paketlösning för mindre 
bostadsrättsföreningar eller dem 
som vill börja i liten skala. 

VISION LIGHT, som kan placeras 
utomhus och är vår minsta  
bokningsterminal, ingår. 

Innehåll i paketet:
u Vision Light terminal (A, 1 dörr)
u Undercentral med nätverkskort  
 och spänningsaggregat (elrum)
u Netmaster, 4x Interface  
 (maskinkommunikation) (B)

A

1 Small Paketpris från 361 kr/mån*

B



3 Large
Large-paketet är för föreningar som  
vill ge sina boende full tillgänglighet. 

Levereras med utrustning för två  
trapphus och innehåller två Easy- 
terminaler med touchfunktion, som 
ger tillgång till en mängd smarta 
funktioner utöver bokning. Även två 
kortläsare inkluderas samt utrustning 
för att ge möjlighet att styra tvätt- 
utrustningen och fler dörrar.  

Innehåll i paketet:
u 2 x Easy terminal (A)
u Undercentral med nätverkskort 
  och spänningsaggregat med  
 batteribackup (elrum) 
u In-/utenhet (elrum, 1-4 dörrar)
u Netmaster, 8 x Interface (B) 
 - maskinkommunikation 
u 2x kortläsare med display  
 och delningsbox (C)

Alla paket 
kan byggas 
ut med fler 
funktioner 
efter hand. 

Medium-paketet passar de som vill 
erbjuda sina boende lite mer. 

Detta paket levereras med vår mest 
avancerade terminal med touch-
funktion, som förutom bokning även 
ger tillgång till en mängd smarta 
funktioner. Paketet innehåller också 
tillhörande utrustning för att ge  
möjlighet att styra tvättutrustningen 
och fler dörrar.  

Innehåll i paketet:
u Easy terminal (A)
u Undercentral med nätverkskort och 
 spänningsaggregat med batteri- 
 backup (elrum)
u In-/utenhet (1-4 dörrar) 
u Netmaster, 8 x Interface (B) 
 - maskinkommunikation
u Läsare m display och delningsbox (C)

2 Medium

Paketpris från 1 311 kr/mån*

Paketpris från 860 kr/mån*

A

A A

B

C C

C

B

Alla paket 
kan byggas 
ut med fler 
funktioner 
efter hand 

B B

Molntjänst*  
inkl ADMIN  

och Webb/App  
från 690:- 

/mån

*”Moln” hostingtjänsten Electrolux Professional HUB där ADMIN och webb/app-bokning ingår. Denna molntjänst är 
generell och baseras på anlägggninges storlek, d v s fungerar med alla paket. Uppläggningsavgift tillkommer. 

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på tel 
0372-665 01 eller se www.electroluxprofessional.com



Excellens 
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg 
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga 
utsläpp

  Under de senaste åren har över 70 % av våra 
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders 

   miljöbehov i åtanke

  Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och 
är över 95 % återvinningsbar

  Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av 
experter

Följ oss på
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och 
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

www.electroluxprofessional.com

Experience the Excellence
professional.electrolux.com


