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Betaaloplossing voor wasserettes

• Activeren via app of website

• Beschikbaarheid machines controleren

• Melding bij einde wasbeurt

• Betalen per wasbeurt

• Droger betalen per droogbeurt of

tijdseenheid

• In toekomst ook reserveren van

machines
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Hardware:
• Per besturingskast max. 6 machines

• Een besturingskast heeft een controller, modem en

schakelaars

• 230 V voeding en een 8 aderige kabel

Software:
• App om machines te bedienen

• Mijn Omgeving binnen website om machines te

bedienen, betalingen te doen en persoonlijke

gegevens in te zien en aan te passen

• Transactie platform

• Beheerportal voor de exploitant

Betaaloplossing voor wasserettes

3



IoT-platform

4



Eenmalig (online) gratis

registreren

Geen abonnementskosten

App / Website:

• Inloggen

• Automatisch locatie

zoeken obv GPS

• Starten/stoppen

diensten

• Inzicht in

historie/factuur

Bediening via app en website
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Inloggen met beheerdersaccount

Functionaliteiten exploitant wasserette:

• Inzicht en ondersteuning

• Overzicht aansluitingen

• Actieve leveringen

• Mogelijkheid om levering

te stoppen

• Leveringshistorie

• Inzicht in omzet

• Real-time overzicht in

transacties

• Inzicht in inkomsten

• Exportfunctie

Involtum beheerportal voor exploitant
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Huidige en toekomstige functionaliteit

Bestaande functionaliteit

• Activeren programma

• Beschikbaarheid was- of

droogautomaat checken

• SMS / email bij einde

wasbeurt

• SMS / email bij openen

droger

• Betalen per programma

• Betaling achteraf via Ideal,

Sofort, MrCash en credit card

• Mijn omgeving voor

gebruikers

• Beheerportal voor exploitant

wasserette

Toekomstige functionaliteit

• Reserveren van machine via

app of website tegen betaling

(Q2 2018)

• Whatsapp bericht bij einde

wasbeurt / openen droger

(Q3 2018)

• Droger betalen per

tijdseenheid

• Pre-paid betalingen via

‘Wallet (portemonnaie)’ in

app of website (Q3 2018)
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Nieuw: Call Bill is gericht op 

gemeenschappelijke 

wasserettes in de housing 

markt.

Uitbreiding:

• Bemeteren en afrekenen van:

elektriciteit en water

• Toegangscontrole
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Marktleider op het gebied van afrekenen: 

verblijf, stroom, water en wasserettes voor 

jachthavens en camperterreinen.

Eigenaren van plezierjachten en campers

zélf hun verblijf, stroom en water kunnen 

activeren en afrekenen in jachthavens en op 

camperterreinen. Inmiddels zijn er meer dan

10.000 geregistreerde gebruikers. 
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