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EC FLEXTOUCH™  BETALINGSSYSTEM
DANSK DESIGN OG TEKNOLOGI I  SÆRKLASSE

G2



Jeg er glad for at kunne præsentere EC 
FlexTouch G2, Nortecs eget specialud-
viklede betalingssystem, der optimerer 
vaskeridriften – uanset om I installerer 
det i et eksisterende vaskeri eller tager 
det i brug sammen med et lækkert  
nyindrettet Nortec vaskeri.

I et samarbejde mellem vores egne ud-
viklere og vores faste designteam, Sine 
Weis og Birgitte Smedegaard fra danske 
designduo, har vi skabt et betalingssy-
stem med design og teknologi i absolut 
verdensklasse. Løsningen er ikke blot en 
fryd for øjet, men sætter også helt nye 
standarder på verdensplan – til glæde for 
jer, der kræver det bedste af det bedste.

 Michael Sand 
 
MICHAEL SAND 
ADM. DIREKTØR OG INDEHAVER 
NORTEC A/S

KUN DET BEDSTE  TIL 
VORES KUNDER
- SÅ ENKELT ER DET





NÅR VISION  BLIVER  
TIL VIRKELIGHED
I EC FlexTouch G2 har vi forenet Nortecs 30 års 
erfaring med vaskeridrift, et stærkt fokus på bru-
gervenlighed og den nyeste teknologi på området. 
Bag det elegante design står vores faste design-
team Sine Weis og Birgitte Smedegaard fra danske 
designduo. Resultatet er vores bud på branchens 
absolut bedste betalingssystem.



EC FlexTouch G2 er skabt i et innovativt samarbejde mellem 2 parter.

E C  F L E X T O U C H

Sine W. & Birgitte S. fra Designduo

Målet med Nortecs designstrategi 
er at tilbyde integrerede helheds-
løsninger tilpasset det enkelte 
vaskeri. Løsningerne er bearbejdet 
ned til mindste detalje og omfatter 
både produkter, grafik, skiltning og 

indretning. Til sammen skaber det 
et enkelt og helstøbt udtryk i et 
moderne og elegant design udført 
i smukke, ægte materialer og kom-
promis kvalitet.

VELFUNGERENDE HELHED 
OG SMUKKE DETALJER



Værdiskabende helhedsløsninger,  
som gavner både bruger og administrator.



FORDELE  FOR BÅDE BRUGER 
OG ADMINISTRATOR 
Med professionelle vaskeriløsninger fra Nortec 
får du markedets bedste helhedsløsning, når du 
skal finde det rigtige udstyr til dit vaskeri. Vi til-
byder dig en lang række fordele og muligheder 
– og kompetent rådgivning, så du kan træffe 
dit valg på et velinformeret grundlag.

BRUGERVENLIGHED & FUNKTION

Hos Nortec har vi integreret mange års er-
faring med brugeradfærd og funktionalitet 
i vores design og betjeningspaneler. Vores 
produkter leveres med markedets førende 
fuldt elektroniske touchscreen-løsninger med 
en intuitiv brugerflade, der gør maskinerne 
nemme og hurtige at betjene for både bru-
gere, vaskeriejere og serviceteknikere. De har 
online-integration, der understøtter en lang 
række funktioner som afregning af forbruget – 
f.eks. via huslejen, online booking, automatisk 
fejlmelding og meget mere.  

KVALITET & RESULTAT

Nortec er både kendt og anerkendt for sin 
høje kvalitet i produkter, design og vaske-
resultater. Vores komplette produkt- og 
tilbehørsprogram understøttes af nogle af 
markedets bedste garantier, og maskinernes 
vaskeprogrammer er miljøvenlige og kan 
opdateres løbende. På den måde er du altid 
sikret en vaskeløsning, der passer til behovene 
i dit vaskeri – i den rigtige kvalitet. Uvildige 
tests har bevist, at vores produkter giver op-
timale vaskeresultater med et minimalt vand- 
og energiforbrug. 

ØKONOMI & SERVICE

Nortec giver dig mulighed for at tilpasse finan-
siering, driftsform og service til dit behov og din 
økonomi – bl.a. kan du vælge fuld finansiering 
via en alt-i-én-løsning, som vi kalder TotalCare™. 
Du kan også bestille online-overvågning, pro-
gramopdatering, drifts- og servicestyring 
– og serviceløsninger på maskiner af andre 
fabrikater end Nortec.

F L E X T O U C H 
B E TJ E N I N G



FLEKSIBEL OG BRUGERVENLIG
NEM BETJENING FOR ALLE BRUGERE

Betalingssystemet EC FlexTouch G2 leveres 
med en enkel og overskuelig skærm, udvik-
let til central styring af maskiner i vaskerier. 
Systemet er forberedt til at kunne styre alle 
typer af vaskerimaskiner – fra vaskemaskiner 
til strygeruller uanset alder, mærke og model. 
Det har en umiddelbar og intuitiv betjening, 
hvor brugeren enkelt og hurtigt kan udføre 
enhver ønsket funktion. Brugerfladen er eks-
tremt brugervenlig og giver en nem og sikker 
betjening af systemet, der skaber tryghed 
hos brugeren.

EN TOUCH SCREEN-LØSNING 
HELT UDEN KNAPPER

EC FlexTouch G2 er en ren touch screen-løs-
ning uden generende knapper. Det betjenes 

ganske enkelt ved, at brugeren trykker direkte 
på skærmen for den ønskede funktion og 
er straks i gang – enkelt, nemt og hurtigt. På 
skærmen får brugeren et komplet overblik 
over de muligheder, som systemet er udstyret 
med. For eksempel reservationstider på alle 
vaskeriets maskiner eller for hele perioder m.m. 
Hvert skærmbillede indeholder udelukkende 
de funktioner, der er aktuelle for det pågæl-
dende vaskeri. Det gør betjening entydig og let 
tilgængelig uden unødig information.

INTEGRATION MED  
ADGANGSKONTROLSYSTEMER 

Der er mulighed for at benytte forskellige ty-
per brikker til adgangskontrol til EC FlexTouch 
G2. En mulighed der ofte giver fordele og 
enklere helhedsløsninger for såvel brugere 
som administration.



FLEKSIBEL OG BRUGERVENLIG





DANSK DESIGN  OG TEKNOLOGI 
I  VERDENSKLASSE
KVALITETSFOKUS OG ENTRE-
PRENØRÅND SKABER FORDELE

Hos Nortec sætter vi en ære i at levere 
produkter i den absolut højeste kvalitet. 
På samme måde kan du forvente, at vi 
gør, hvad der skal til for at sikre dig de 
resultater, vi har lovet dig. Vi er drevet af 
entreprenørånd og har konstant fokus på 
at optimere og skabe nye funktioner. Det 
sikrer dig løsninger, der er helt på forkant 
med udviklingen. EC FlexTouch G2 er 
ingen undtagelse og efterlader et indtryk, 
der taler for sig selv.

DESIGN MED RØDDER OG VINGER

EC FlexTouch G2 er et fremsynet og høj-
teknologisk vaskerikoncept udviklet med 
rødder i Nortecs eksisterende designkode. 
Teknologi, form og funktion smelter sam-

men i brugervenlige løsninger. Forenkling 
er kodeordet, og teknologien muliggør, at 
du kun ser de oplysninger, du har brug for, 
så betjeningen er enkel og intuitiv. Resul-
tatet er elegant design og høj funktionali-
tet i en enkel og overskuelig form, hvor alt 
overflødigt er skåret væk. 

BERØRINGSFRI BRIK ERSTATTER 
CHIP-KORTET

EC FlexTouch G2 er baseret på den 
fremtidssikrede MiFare teknologi, hvor 
betjeningen sker via berøringsfrie enheder 
som f.eks. brikker. På den måde undgår I 
kortlæsere til gammeldags chipkort, som 
slides. Da MiFare er en åben teknologi, kan 
den kombinere brikkernes funktioner, så 
de kan bruges til såvel vaskeriet som til 
låsesystemer til indgangsdøre mv.





DAGLIG BRUGER AF 
NORTEC  VASKERI
“Jeg har i mange år benyttet vores fællesvaskeri, hvor der gen-
nem tiden har været installeret flere typer betalingssystemer.
Vores nye betalingssystem, EC FlexTouch G2 fra Nortec, er 
ubetinget det mest brugervenlige, jeg endnu har oplevet. Det 
er nemt at finde rundt i de forskellige funktioner, og jeg synes, 
skærmbillederne er meget tydelige. Stor ros herfra„



BRUGERVENLIGE FUNKTIONER
– FORVENT MERE

M O D U L  B E TA L I N G

M O D U L  S O A P

EC FlexTouch G2 indeholder en lang række brugervenlige funktioner,  
der gør det muligt at tilpasse systemet præcis til de ønsker og behov,  
der er i det enkelte vaskeri.

Det primære modul i systemet, som gør det 
let og enkelt for brugeren at betale for vask 
mv. Der er desuden mulighed for prisdiffe-
rentiering samt intelligent kommunikation 
med nyere Nortec maskiner.

Med Modul Soap kan brugeren – ved tilkob-
ling af nyere Nortec vaskemaskine – vælge, 
fravælge og ændre sine vaskemiddelindstil-
linger direkte på skærmen – nemt enkelt og 
i én arbejdsgang. Modulet kan bruges, hvor 
der er tilkoblet automatisk sæbedosering.

DETTE MODUL ER TILKØB



M O D U L  H J E M M E H J Æ L P E R

M O D U L  S P R O G

M O D U L  S A L D O

Med dette modul kan en brugers brik 
genkendes og tildeles ekstra rettigheder, 
hvis administrator har registeret den som 
en hjemmehjælperbrik. Rettighederne kan 
tilpasses til eksempelvis reservation af flere 
ture – og fuld reservation i hele perioden.

EC FlexTouch G2 kan opgraderes med et 
sprogmodul, som husker brugerens op-
sætning. Brugeren kan frit vælge et andet 
sprog end dansk og vil automatisk blive 
genkendt, næste gang han/hun betjener 
EC FlexTouch G2.

DETTE MODUL ER TILKØB

Modul Saldo giver brugeren mulighed for at se 
et komplet kontoudtog på skærmen i vaskeriet. 
Brugeren præsenteres på en overskuelig måde for 
bl.a. dato, tid og maskinnummer for det enkelte 
køb. Saldooversigten skaber overblik for brugeren 
og er et godt alternativ til en kvitteringsprinter.

DETTE MODUL ER TILKØB



MODUL AUTOFEJLMELDING

Opgradering med dette modul betyder, at 
EC FlexTouch G2 automatisk sender fejl-
meddelelser – enten til servicecenter eller 
til den vaskeriansvarlige. 

Dette modul er tilkøb

MODUL FEJLMELDING

Et rigtig smart modul, som gør det let og 
hurtigt at fejlmelde en defekt maskine. 

Modulet betyder nemlig, at vaskeribrugeren 
kan foretage fejlmelding direkte på den 
defekte maskines betjeningspanel, så snart 
fejlen opstår. Brugeren kan vælge imellem 
en række forprogrammerede fejlmed-
delelser og hermed sende en mail med 
fejlmeddelelsen til den vaskeriansvarlige. 
Mailen indeholder beboernummeret på den 
bruger, der har foretaget fejlmeldingen. 

Dette modul er tilkøb.

FIND NEMT  FEJLEN



ONLINERESERVATION 
MED APP
MODUL RESERVATION

Med dette modul får brugeren mulighed for at booke 
en ønsket vasketid uden risiko for, at andre brugere 
kan benytte maskinen i dette tidsrum. En lang række 
indstillinger gør det muligt at tilpasse modulet efter 
specifikke ønsker og behov.



DIT  VASKERI LIGE 
VED HÅNDEN
INTERNETOPKOBLING

EC FlexTouch G2 leveres som standard for 
internetopkobling, der bl.a. gør det muligt at 
benytte Modul Internet, så brugerne kan fore- 
tage reservationer online.

MODUL INTERNETRESERVATION

I dag forventer mange brugere af fællesvaskerier, 
at de kan booke vasketider over internettet. 
Med den indbyggede internetadgang er det 
derfor oplagt at opgradere EC FlexTouch G2 
med Modul Internetreservation. Det kræver 
blot en internetforbindelse. Med Modul Internet- 
reservation kan brugeren reservere vasketider 
på www.e-vaskeri.dk eller via app’en til smart-
phone. Her møder brugeren en overskuelig 
opsætning, der gør det enkelt og effektivt at 
reservere den næste vask.

Dette modul er tilkøb.



På www.e-vaskeri.dk og på app’en finder bruge-
ren desuden statusoversigten ”LIGE NU”. Her kan 
man bl.a. se, hvor lang vasketid der er tilbage på de 
enkelte maskiner. En nyttig funktion for brugeren, 
der har behov for at vaske her og nu, men som ikke 
ønsker at gå forgæves til vaskeriet.

FÅ OVERBLIK



BRUGERVENLIG  SOFTWARE 
TIL ADMINISTRATION
DRIFTSIKKERT OG BRUGERVENLIGT

datpro2.dk er en unik brugervenlig administra-
tionssoftware, som er udviklet til brug på ad-
ministrations- og ejendomskontorer. Softwaren 
er internetbaseret og kan findes på adressen 
www.datpro2.dk

VASKERIDATA LIGGER ALTID KLAR

Med datpro2.dk og EC FlexTouch G2 er det slut 
med at skulle hente status på vaskeriforbrug 
hver måned – noget der ofte har været særde-
les tidskrævende for administrationspersonalet. 
I datpro2.dk ligger alle vaskeridata tilgængelige 
og klar til næste huslejeafregning.

VIRKER TIL ALLE GÆNGSE 
ADMINISTRATIONSPROGRAMMER

Datpro2.dk kan lave afregningsfiler, der passer 
til alle gængse administrationsprogrammer. 
Herudover er der desuden lavet en fuld inte-
gration til EG-Bolig, der gør det muligt at føre 
huslejeafregningen fra EC FlexTouch G2 vaske-
rierne direkte i EG-Bolig.



NEM HÅNDTERING  AF 
LEJEMÅLSINFORMATIONER
Via datpro2.dk er det nemt og enkelt for  
administrationspersonalet at håndtere 
lejemålsinformationer som for eksempel:

• Spærring af bortkomne brikker

• Oprettelse af nye brikker

• Fraflytninger

• Søge beboerforbrug

• Adgangskontrol info

• Administration af reservationer



TEKNISKE DATA 
EC FLEXTOUCH  G2



EC FlexTouch G2

Display Type TFT LED panel
Størrelse 10,7”
Opløsning 800x600
Farver 16,7M
Synsvinkel 130°(v) 140°(H)
Luminans 350 cd/m2

Kontrastforhold 800:1
Medielæser Berøringsfri Ja •

Mifare 13,56 MHz RFID Ja •
Øvrige brikker 125KHz RFID •

Kabinet Udførelse Aluminium, Stål, Polycarbonat
Eltilslutning Spænding 220-240 VAC
Vægt Netto 4,6 kg
Ekstra Udstyr Kvitteringsprinter •

Adgangskontrol •

• Standard      • Option
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NORTEC A/S

VEST

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

ØST

Søndre Ringvej 49F

2605 Brøndby

+45 70 256 256

info@nortec.dk

WWW.NORTEC .DK
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