ELS Vision :
Kommunikation
mellem
administration
og beboere
TM

ELS VisionTM
informationstavle:
trapperegister,
to-vejskommunikation
og vaskeristyring

Elektronisk
to-vejskommunikation
med beboerne
Med ELS VisionTM kan administrator og vicevært løbende kommunikere
med ejendommens beboere via en stor (21 x 30,5 cm), læsevenlig
skærm. Denne informations-tavle er samtidig et trapperegister
(navneliste) for beboerne i opgangen.

ELS VisionTM kan fungere på flere måder:
– som rent informationssystem (inkl. trapperegister) i ejendommen
– som vaskeristyring ELS BokaTM, men med stor skærm
– som totalløsning: kombineret informationssystem og vaskeristyring i ét

Her kan administrator vælge at
opkræve betalingen for brug af
ejendommens vaskeri forud.

Stor, brugervenlig skærm
Med ELS VisionTM kan administrator og
vicevært kommunikere direkte frem og
tilbage med beboerne på en skærm
med tre sprogvalg. Beboeren får adgang
til sine egne data og beskeder med en
personligt kodet brik eller et chipkort

Her kan du kommunikere
med alle beboerne!

Enkel, overskuelig og individuel kommunikation mellem
administration og beboere
ELS VisionTM skærmen er altid tændt og fungerer som
opgangens trapperegister med en oversigt over, hvem
der bor i hvilke lejligheder.
Vicevært og beboere kan kommunikere om alt muligt på
ELS VisionTM skærmen: Viceværten kan f.eks. meddele
samtlige beboere, at der er lukket for vandet i et bestemt
tidsrum. At der ikke afhentes storskrald. At der er beboermøde. Man kan også lægge beskeder til den enkelte
beboer, så de først kommer frem, når beboeren bruger
sin personlige brik. Og beboeren kan f.eks. tjekke og
ændre sine vaskeri-reservationer – og melde eventuelle
fejl eller andre oplysninger til administrationen. På denne
måde slipper man for løse breve og beskeder på en
opslagstavle.

Beboeradgang til egne data
Når beboeren fører sin personlige plastbrik hen foran
skærmen, får han adgang til sin personlige side med
egne data i ELS VisionTM systemet. Bruges ELS VisionTM
som vaskeristyring, kan beboeren f.eks. se, hvornår
der er booket vasketid, og hvad saldoen er. Man kan
også bestille en sms- eller e-mail-påmindelse om de
kommende vasketure.

ELS VisionTM som vaskeristyring med
mulighed for forudbetaling
ELS VisionTM kan bruges som et reservations-, adgangsog betalingssystem for vaskeriet:

Forudbetaling af vasketure
Det unikke ved ELS VisionTM er, at administrator også
kan vælge forudbetaling af vask. Lejeren indsætter
simpelthen et beløb på en vaskekonto, hvorfra ELS
VisionTM automatisk trækker pengene. Det giver
større sikkerhed for betaling.

Web booking (tilvalg)
I kan vælge at købe et webmodul til ELS VisionTM.
Så kan beboerne til hver en tid reservere vasketider
og eventuelt andre fællesrum via internettet; hjemmefra, fra jobbet eller fra en hvilken som helst computer
med internetadgang.

Driftsovervågning
Med en ELS Interface kan I få fuld kontrol med vaskeriets drift ned til mindste detalje. I kan f.eks. bestemme, hvem der kan få adgang til hvad i bestemte
tidsrum. Og I kan trække statistik med loginformation, fejl-koder etc.
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ELS VisionTM betjeningspanel med stort læsevenligt farvedisplay
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ELS BokaTM (eller evt. ELS VisionTM) betjeningspanel
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ELS NetworkTM – effektiv vaskeristyring med driftsovervågning
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Adgangskontrol (tilvalg) – med eller uden taster til personlige koder
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Administration – via internet eller intranet

ELS Boka og ELS Vision
– hvad er hvad?
TM

TM

ELS VisionTM kan fungere i kombination med bookingsystemet ELS BokaTM – eller stå alene.
ELS BokaTM

ELS VisionTM

Nem og sikker booking, start og betaling af vask

Kommunikation mellem administration og
beboere. Kan kombineres med vaskeristyring

Enkelt, sikkert og læsevenligt farvedisplay.
Hænger kun ved vaskeriet.

Stort læsevenligt farvedisplay med mulighed for mange
informationer. (21 X 30.5 cm). Kan hænge i opgang og
eventuelt også ved vaskeri i stedet for ELS BokaTM tavlen.

Trapperegister (liste med beboernavne
og etageangivelse) ved opgangens indgangsdør

Én-vejskommunikation

To-vejskommunikation

fra administrator/vicevært til alle beboere

mellem administrator, vicevært og alle beboere
– eller individuelt med hver enkelt.
Information (inkl. billeder og dokumenter) kan
udsendes centralt fra administrationen/viceværten

Er du udelukkende interesseret i et system
med vaskeristyring? Bestil specialbrochure
om ELS BokaTM på tlf. 63 76 22 20.

Beboerne kan sende info til administration og
vicevært ved at taste sig igennem menuer med
forskellige valgmuligheder.

Forudbetaling af vasketure (vaskekonto)
Vaskeristyring:
■
■
■
■
■
■

Aktiveres med lille hård brik (Prox chip)
Reservation af vasketid og tid i fællesrum
Start af vaskerimaskiner
Betaling af vask over huslejen – efter vasketur
Mulighed for udbygning med adgangskontroller
Mulighed for web-booking

Vaskeristyring:
■

■
■
■

■
■

Aktiveres med lille hård brik (Prox eller Mayfair)
– eller Mayfair kort
Reservation af vasketid og tid i fællesrum
Start af vaskerimaskiner
Betaling af vaskeforbrug over huslejen
– før eller efter vasketur
Mulighed for udbygning med adgangskontroller
Mulighed for web-booking

Adgangskontrol til vaskeriet
og andre fællesrum
Som administrator kan du vælge at kontrollere, hvilke
beboere der kan få adgang til ejendommen – og til
vaskeriet, cykelkælderen, festlokalet og andre fællesrum.
Og ELS VisionTM er mere end simpel dørkontrol. Den
kan også bruges til reservation af de forskellige rum på
bestemte klokkeslæt.
Brugerne taster den ønskede reservation på den centrale
informationstavle eller på et betjeningspanel ved det rum,
der ønskes reserveret. Efterfølgende er der kun adgang
til dette rum for den beboer, som har reserveret.

Hør hvordan I kan få adgang til en effektiv
og sikker løsning
Kontakt Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20, og
hør mere om de mange muligheder med ELS VisionTM.
Ønsker du en avanceret løsning med tekniske alarmer,
brandsikring etc. kan vi også løse dette i fællesskab med
en af vores samarbejdspartnere.

Electrolux Professional A/S
Hammerholmen 24–28
2650 Hvidovre
Danmark
www.electrolux.dk/laundrysystems
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Vaskeriløsninger

