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Software voor
de moderne carwash
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Websites
Bij SDP kunt u uw eigen website laten 
ontwikkelen door ervaren webdevelopers. 
Volledig naar uw smaak en huisstijl. U 
beheert hierbij zelf de inhoud via een 
gebruiksvriendelijk beheersysteem (CMS). 
Het responsive design van deze website past 
ongetwijfeld volledig in de omnichannel-
strategie van uw carwash. Promoties of 
opendeurdagen kondigt u met gemak 
zelf aan via deze weg. Indien u werkt 
met waspassen met prepaid-functie, kan 
de klant realtime de restwaarde op zijn 
kaart opvragen alsook de historiek van zijn 
bezoeken en/of herlaadbeurten.

Innovatieve 
add-ons

Sales app
De SDP sales app is een 
mobiele applicatie voor 
zaakvoerders die graag te 
allen tijde op de hoogte blijven 
van alle verkoopresultaten. 
Deze app biedt realtime 
toegang tot alle cijfers van de 
carwash van op eender welk 
mobiel apparaat.
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Contacteer mij voor meer info / een offerte

Ik wens een vrijblijvende demo bij mij in de zaak 
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App op smartphone of tablet
Bovendien kan er een mobiele kassa worden voorzien: 
via een app op uw tablet of smartphone geeft u de 
gewenste programma’s van de wasstraat in de juiste 
volgorde in. Zo worden lange wachtrijen vermeden 
en hoeft u niet steeds naar de kassa te lopen om 
het programma in te stellen. Dit apparaat staat in 
verbinding met uw kassasoftware én stuurt de PLC van 
de wasstraat aan.

Waspas met prepaid-functie
Indien u dat wenst, ontwikkelt SDP een klantenkaart 
voor uw carwash. Hierbij kan geopteerd worden 
om op basis van het aantal bezoeken of bestede 
totaalbedrag kortingen of gratis wasbeurten toe te 
kennen.

Klantenkaarten verschaffen 
nuttige informatie over 
het aankoopbedrag 
van iedere klant, die als 
basis kan dienen voor 
gesegmenteerde en dus 
effi ciëntere publiciteit.

Indien u nog een stap 
verder wenst te gaan, is er 
de waspas met prepaid-
functie. 

• Multifunctionele kassa

• App op smartphone of tablet

• Waspas met prepaid-functie

• Aansturen PLC van de wasstraat

Multifunctionele kassa
Met de kassasoftware van SDP wordt de touchscreen 
kassa veel meer dan een klassiek afrekenpunt:
• instellen van programma’s van de wasstraat
• saldo op prepaid-waspas opladen en raadplegen
• nieuwe klanten aanmaken
• facturen afdrukken
• kasrapporten afdrukken/e-mailen

U maakt op vraag van de klant met gemak 
facturen aan op de kassa en (kas)rapporten 

kunnen automatisch worden afgedrukt of 
doorgestuurd per e-mail.

SDP Robinson: software voor
de moderne carwash
Met SDP Robinson kiest u voor betrouwbare 
en stabiele kassasoftware die specifi ek voor 
carwashes werd ontwikkeld. Dit pakket staat tal 
van carwashes dagelijks bij in het verminderen 
van hun administratie en het verhogen van de 
effi ciëntie. Kortom, met deze carwashsoftware 
bent u opgewassen tegen de concurrentie.

De klant kiest zelf met welk bedrag hij zijn waspas 
oplaadt en kan hier vervolgens mee betalen telkens hij 
uw carwash bezoekt. U scant bij elk bezoek de kaart 
eenvoudigweg aan de kassa en het restsaldo wordt 
vervolgens ook op het kasticket afgedrukt. Bovendien 
kan hij de restwaarde van zijn kaart te allen tijde 
realtime opvragen via uw website, alsook de historiek 
van zijn bezoeken en/of herlaadbeurten.


