Varausjärjestelmä FlexTouch G2i

Nortec FlexTouch G2i-varausjärjestelmä
FlexTouch varaus- ja valvontajärjestelmät erilaisten tilojen ja
laitteiden käytön varaamiseen ja hallintaan. Varausjärjestelmän
tehtävä on varmistaa varauksen tehneen henkilön oikeus
laitteiden tai tilojen käyttöön muiden häiritsemättä.
Perustoimintoihin kuuluvat mm. kulun- ja käytönvalvonta sekä
käytön rajoittaminen. Järjestelmällä ohjataan kaikkien koneiden
käyttöä merkistä, mallista ja iästä riippumatta. Sillä voidaan
ohjata myös sähköjä sekä ovia. FlexTouch- varaus- ja
valvontajärjestelmällä voidaan varata ja valvoa myös kiinteistön
muita tiloja, kuten saunaa ja kerhotiloja.

Laatua ja helppokäyttöisyyttä

Varaa aika internetistä
Internetliitäntä

FlexTouch G2i-varausjärjestelmän vakiovarusteena on valmis sisäänrakennettu
internetliitäntä, joka mahdollistaa mm. vuorojen varaamiset mobiilioptimoitujen
internetsivujen kautta ilman erillistä sovellusta.

Kosketusnäyttö

Internetvaraus

Käyttäjät voivat varata
vuoron mobiilioptimoiduilta
internetsivuilta.
www.vuoronvaraus.fi.
Palvelu on selkeä ja
helppokäyttöinen.

Tilannekatsaus

www.vuoronvaraus.fi sivuilta voit tarkistaa
mitä tilassa tapahtuu
juuri nyt. Täältä näet
mm. ohjelman jäljellä
olevan ajan.

Paneeli toimii helppokäyttöisellä
opastavalla kosketusnäytöllä.
Ohjauspaneelit tunnistavat
käyttäjän ja antavat
käyttöoikeuden. Järjestelmä
toimii usealla kielellä ja muistaa
käyttäjän aiemmin valitseman
käyttökielen. Ohjausjärjestelmä
ohjaa koko pesulaa ja kaikkia
koneita merkistä, mallista ja
iästä riippumatta. Sillä voidaan
ohjata myös kiinteistön muita
tiloja, kuten saunoja ja
kerhotiloja.

Helppo hallinnoida
Nortec varausjärjestelmien ylläpito on vaivatonta etähallinan ansiosta. iLOQ lukituksen
yhteydessä järjestelmien integraation ansiosta vieläkin vaivattomampaa.

DatPro2-hallinnointiohjelma
Selainpohjaisella DatPro2 -ohjelmistolla pesulan omistaja voi hallinnoida pesulan toimintaa
internetin välityksellä. Ohjelman avulla saadaan koneista ja käytöstä kaikki tarvittava tieto
tulostettavaan ja tarkasteltavissa olevaan muotoon. Myös käyttöoikeuksien hallinta
ohjelmiston kautta on helppoa.

Käyttäjäystävälliset pesularatkaisut:

Pesukoneet

Kuivausrummut

Sähköiset
varausjärjestelmät

Pesulavarusteet

Helppo käyttöisyys
Pesulan ja järjestelmällä ohjattujen tilojen väärinkäyttö on eliminoitu. Nortecvarausjärjestelmillä voidaan hallita yksittäistä konetta tai koko tilan toimintaa. Käyttäjä voi
varata itselleen käyttövuoron suoraan paneelilta tai internetin välityksellä missä ja milloin
tahansa. Kiinteistön omistaja puolestaan voi seurata ja valvoa käyttöä reaaliajassa internetissä.
Lisäksi raportointiominaisuudella saada arvokasta tietoa tilojen käytöstä ja laitteiden
toiminnasta. Järjestelmä mahdollistaa tilojen kulunvalvonnan lisäksi myös muita sähköisiä
toimintoja, kuten valojen sammutuksen ja ovien sulkemisen.

Yhteensopivuus: Nortec - ILOQ

iLOQ ja Nortec ovat integroineet järjestelmänsä. Varaustunnisteena käytetään paikallisesti
iLOQ- emännänavainta ja vuorovarauksia voidaan tehdä ja hallita internet-selaimella. iLOQ emännänavaimella voidaan ohjata Nortec -järjestelmillä varustettuja koneita ja laitteita, joten
ohjaus ja kulunvalvonta voidaan toteuttaa yhdellä avaimella. Patentoitu ja palkittu iLOQlukitusjärjestelmä, yhdessä Nortec varausjärjestelmän kanssa tarjoaa kiinteistöön ja pesulaan
kustannustehokkaan kulunvalvonnan ja ohjauksen yhdellä avaimella. Järjestelmä voidaan ottaa
käyttöön vaiheittain ilman suuria kertainvestointeja. Lukituksen ylläpitokustannukset ovat
perinteiseen lukitukseen verrattuna erittäin alhaiset, sillä lukkopesien uudelleensarjoituksia ei
enää tarvita ja kiinteistön turvallisuustaso on aina pysyvästi korkea.

Käyttäjäystävälliset pesularatkaisut:

Pesukoneet

Kuivausrummut

Sähköiset
varausjärjestelmät

Pesulavarusteet

Tekniset tiedot
Malli

FlexTouch G2i
4G internet

Tuotenumero
Näyttö

3010614
Typpi

TFT LCD

Koko

10,4"

Resoluutio

800 x 600 px

Värit

Lukija

16,7 milj.

Katselukulma (horisontaali / vertikaali)

140° / 130°

Valovoima

350 cd/m2

Tyyppi

RFID kosketusvapaa

RFID tyyppi
Sähkökytkentä

Rakenne

Mifare 13,56 MHz

Jännite

220-240 VAC

Sulakekoko

10 A

Materiaalit

Alumiini, teräs, polykarbonaatti

Paino (netto)
Mitat

4,6 kg

KxLxS
400 mm

273,5 x 400 x 213,5 mm
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FlexTouch ja Nortec pesulakoneet
Varausjärjestelmään liitetyt Nortec koneet* ovat
internetissä, jolloin koneet ovat etähallittavia.
Etähallinta mahdollistaa koneiden päivittämisen,
käytön raportoinnin, vikadiagnoosit ja reaaliaikaisen
toimintojen tarkkailun etänä.
*QW-, SW- ja ST- sarjojen koneet

Käyttäjäystävälliset pesularatkaisut:
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