
NOVÁ PLATFORMA XCONTROL FLEX
NABÍZÍME KONKURENČNÍ VÝHODU DÍKY NAŠÍ NOVÉ TECHNOLOGII 
PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ CLOUDU

POPIS & VÝHODY

	■ 7” plně barevný dotykový displej 
čitelný z jakéhokoliv úhlu 

	■ Intuitivní uživatelsky příjemné prostředí  
pro snadné programování   

	■ Jasné instrukce krok za krokem  
ve 34 jazycích  
pro snadné spuštění cyklu

	■ 15 cyklů praní pro komerční prádelny 
(12 pro samooboslužné) a 8 možností 
snadné úpravy cyklu

	■ Cykly praní lze nastavit  
dle specifických potřeb 

	■  Pomocí cloudu lze stroje naprogramovat  
a snímat data o provozu i na dálku  
Provozovatelé mají vzdálený přístup  
k aktuálním datům o provozu stroje  
i z mobilu 

Nejnovější programátor Primus, XControl FLEX,  
nabízí jedinečnou možnost propojení prostřednictvím cloudu, 
a tím mít provoz prádelny neustále pod kontrolou.  



The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, 
without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.
www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, 
a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou 
závazné.
www.primuslaundry.com
Primus by Alliance Laundry Systems

Alliance Laundry CE s.r.o. 
Místecká 1116, 742 58 Příbor
t: 556 768 800
e: sales@alliancels.cz

PRO PROVOZOVATELÉ & VLASTNÍKY PRÁDELEN:

Technologie i-Trace® od Primusu umožní integrovat veškeré 
řízení prádelny do jedné platformy. Možnost plateb z mobilu. 
Finanční a provozní analýzy jednoduše přístupné.    
Možnost věrnostních programů pro zákazníky.  
Hlášky o nutnosti provedení servisu a údržby.  
Vše v jednom, jednoduše a na cloudu. 

Rychlá a snadná instalace
Podpora od výrobce; mininální přerušení 
provozu; bezúdržbový software. 

Aplikace Primus
Možnost placení přes mobil zvýší  
oblíbenost využívání těchto služeb. 

Shoda 
Jednoduché a bezpečné zpracování plateb  
v souladu s PCI DSS.

Upozornění o chybách 
Možnost nastavení  
upozornění o chybách.

Technologie budoucnosti 
Rychlý a snadný upgrade  
s průběžným doplňováním nových prvků.

Mobilita
Kontrola provozu prádelny 
prakticky odkudkoliv. 

Více metod placení 
Čas věnovaný vybírání mincovníků lze  
věnovat zlepšením chodu prádelny.

Centralizovaná refundace
Refundace rovnou do online peněženky 
zkokonalí služby a efektivitu. 

Pohodové podnikání
Podpora světového lídra zaměřeného  
na vybavení prádelen.

PRIMUS  I-TRACE® 
JE DOSTUPNÉ NA:

POČÍTAČI TABLETU MOBILU

Integrovaná platforma řízení provozu
Data a analýzy o chování zákazníků, provozu 
strojů; vše na jednom místě.

Jednoduché rozhraní
Snadné sledování a možnost optimalizace 
finančních a provozních nákladů.


