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1. Brugerfladen på terminalen

• Brugerflade
Kundens vaskeri kan afspejles visuelt på skærmen, maskiner kan frit placeres, ikon størrelsen kan justeres og
maskinerne navngives præcist til nemmest mulig forståelse for brugerne.
En eller flere maskiner vælges ved direkte tryk på skærmen og der trykkes på »Godkend«
Tale og tekst ledsager brugerne igennem hele købet, fra før chipkort indsættes til det tages efter køb.
Det er ligeledes valgfrit hvilket billeder der skal være i ikonerne, kunden kan derved få mulighed for
vellignende ikon billeder af vaskeriets maskiner.
Er vaskeriet lukket fremgår det af tekst og tale, men indsættes et chipkort alligevel, kommer et vindue frem
med næste åbningstid. Der kan dog reserveres hele døgnet.
• Ikon farver
Farverne på ikonerne er en visuel status på maskinerne. (Andre farver kan tilkøbes)
Grøn er lig med Maskine er fri – ved tryk på ikon fortælles at chipkort skal indsættes, prisen skives i info
Blå er lig med Maskine er optaget – ved tryk på ikon fortælles dette og der skrives Indsæt chipkort
Gul er lig med Maskine er reserveret – ved tryk på ikon fortælles dette og det skives i Info feltet
Rød er lig med Maskine er lukket – ved tryk på ikon fortælles dette og det skives i Info feltet
• Infofeltet
Den øverste bjælke i skærmen indeholder information vedr. købet.
I venstre side er en Informations knap placeret (er kun synlig når Info modulet er tilvalgt)
I højre side er der placeret et ur
Midterdelen er hjælp og information til brugerne, Der kan bla. aflæses Velkommen, maskine status, priser,
saldo, forbrug og meget mere.
I ovenstående billede er Tumbler 1 valgt.
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• Funktionsfeltet
Den nederste bjælke i skærmen indeholder knapperne »Reservation«, »Godkend«, »Annuller« og »Sprog«.
Knapperne er nedtonet når funktionen ikke kan vælges.
Reservation knappen er til at åbne den indbyggede turtavle - dette kræver naturligvis modulet »Reservation«.
Godkend og annullere er til at godkende eller annullere valgte maskiner.
Sprog knappen åbner en menu hvor de købte sprog kan vælges, det valgte sprog aflæses på knappen.
Hvis printer er tilsluttet kan en kvittering har boligselskabet valgt en af følgende udskrifts metoder:
1. efter køb udskrives automatisk
2. der spørges om der ønskes kvittering (Ønsker man så ikke kvittering kan man trykke på nej knappen eller blot tage kortet)
3. dagenskvittering – en knap der udskriver alle dagens køb .

Reservation

Reservations tavle ┐

┌ Kalender

Der kan reserveres i de tilgængelige grupper, ved klik i felterne udfor den ønskede tid.
Reservations grupperne kan frit navngives og der kan reservers udenfor vaskeriets åbningstid.
• Kalender
Ved klik på kalenderen, til højre for datoen, kommer en kalender frem og anden reservations dag kan vælges
ved tryk på en dag. Højre og venstre pilen, i kalenderen, er til at skifte til næste måned og evt. tilbage igen.
• Mine reservationer
Ved klik på »Mine reservationer« kommer et vindue frem hvor den enkelte bruger kan se sine aktive
reservationer og hvilken tid og dato de er til. – Ved klik på printer knappen udskrives »Mine reservationer«
• Slet reservation
Hvis en bruger ønsker at slette en reservation gøres de nemmest i »Mine reservationer«, Reservationen der
ønskes slettet, markeret med et tryk og der klikkes på »Slet« knappen.
Er det dagsdato en reservation skal slettes, kan der alternativt blot trykkes på den pågældende reservationen i
turtavlen - feltet skifter til blå farve og skriver SLET og der trykkes på godkend.
- Du kan godt slette en igangværende reservation, hvis du bliver færdig før tid
Mine reservationer ┐

┌ Reservationstavle
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Sprog
•Sprog funktioner
Sprog følger den enkelte bruger, eks. en bruger vælger Arabisk, så skifter Easy til Arabisk, hver gang den
pågældende bruger indsætter sit chipkort. Når bruger tager sit kort igen skifter sproget tilbage til Dansk.
•Tilgængelige sprog
Dansk
Engelsk
Tysk
Norsk
Arabisk
Tyrkisk
Sprog vælges ved klik på knappen »Sprog«

• Information
Med Information modulet, kan der skrives information til vaskeriets brugere.
Brugerne kan læse informationen ved tryk på »Informations knappen«
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Intelligente Sigmamaskiner
Sigma maskiner er intelligente med mange muligheder, med her koncentrere vi os kun om brugeren.
Når reservations system benyttes, checker Easy om det enkelte program kan nå at blive færdig inden anden
kunde har vaske tid. Der checkes også op imod lukketid
•Vaskemaskiner
Man vælger det ønskede vaskeprogram direkte på skærmen, hvor der også oplyses programlængde, pris og
information til det enkelte vaskeprogram eks. vaskepulvertype.
Brugerfladen under køb af Sigma vaskemaskine ┐

•Tørretumblere
Her vælges tørretemperaturen direkte på skærmen, hvor pris, tørre tid og temperatur er oplyst
Brugerfladen under køb af Sigma tørretumbler ┐
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2. Brugerfladen på Internettet
• Vasketid.dk
Går ind på www.vasketid.dk, klik på Login og indtast forenings
navn og afd. nr. og du bliver viderestillet til selve vaskeriets
Internet brugerflade.
• 3 telefoner
Er der brugere der er ejer en 3 telefon kan denne også bruges til at
reservere maskiner mv. - en helt unik feature

Brugerflade
Øverst til venstre, over menuerne står Easy terminalens navn Menuer, som er placeres i venstre side af
skærmen, er delt op i tre kategorier en til Brugerne, en til den daglige administration og en til
ejendomskontoret der tapper data.. Al visning foregår til højre for menuerne.
Hvis der er brugere der har installeret ”Popup blocker” på deres pc, skal man sandsynligvis give Easy
webstedet ret til at bruge ”Popup vinduer”. Dette bruges bla. i Reservations kalenderen og Mine køb
Din IP adresse og tidspunkt logges når du går ind på Easy terminalen.
• Kompatibilitets krav
Optimeret til Microsoft Internet Explore 6.x, men understøtter også Morzilla/Firefox og IE 5.x.
Det anbefales at have en skærm opløsningen på 1024x800 for at alt vises i et billede.
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Brugermenu

• Hjælp
Er helt enkel en side hvor brugeren kan få hjælp til reservering og forklaring til bruger menuen.
• Login
Du har fået udleveret et brugernavn og password af dit boligselskab, ellers kan det rekvireres.
Login er kun nødvendig for reservation af maskiner og adgang til »Mine køb«.
• Info
Når der klikkes på Info knap, åbnes det samme informations vindue, som der kan åbnes på Terminalen
Det kan være bruger vejledning til terminalen eller anden info fra ejendoms administrationen.
• Priser og Status
- Her kan vaskeriets aktuelle maskine status aflæses.
- Status skærmen er opdelt i fire kolonner:
- Maskine, Status, Tid, Resttid og Starttid
-Maskine indeholder navnet på maskinen, det samme som på skærmen i vaskeriet
-Pris er prisen for pågældende maskine
-Status har fire muligheder, Fri (grøn), Optaget (blå), Reserveret (gul) og Lukket (rød)
-Restid er restiden på maskinerne der er i optaget, dog skal man være opmærksom på ved alm.
vaskemaskiner er tiden ukendt.
-Startid er det pågældende klokkeslæt maskinen er købt
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• Åbningstider
Vaskeriets åben- og lukketider udfor ugens syv dage kan læses

• Reservation
For at foretage en reservation kræves det at brugeren er logget ind,
derefter klikkes der blot på den ønskede tur.
Turtavlen er opbygget på samme måde som i terminalen med
samme reservations gruppe navne
Ved hjælp af kalender knapperne »Denne måned« og »Næste
måned« kommer en kalender frem og en ny dato kan vælges.
Når en reservation er valg skal den godkendes ved klik på »Bestil«
Når en maskine er bestilt, skifter teksten bestil til brugerens kort nr
En bestilt reservation kan slettes igen ved klik på slet ved siden af kort nr. der vises udfor reservationen
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• Mine køb
En god funktion, der kan spare administration hos boligselskabet.
Brugerne kan selv aflæse deres køb indenfor en valg periode, via kalenderknapperne.
Købs tidspunkt, købt maskine, samt pris vises i et skema.
Ved klik på Beregn forbrug knappen, popper et vindue op og viser det totale forbrug for den valgte periode

• Log af
Brugerne kan logge af efter en reservation, dette har ingen praktisk betydning, med mindre man låner en
anden beboers computer og lader websiden stå åben. Når siden lukkes logges brugeren også af.

