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Desde 2002, Arbelsoft estabeleceu-

se como uma empresa 

líder de software especializada na criação, distribuição e 

instalação de pacotes do sistema do computador POS e 

software que foram criadas exclusivamente para facilitar a 

gestão operacional de empresas de Tinturarias, Sapatarias, 

Lavanderias e Alfaiatarias.

N O S S A  M I S S ÃO

“Atendendo a mais de 
2.600 clientes a nível 

internacional”     

Períc ia
“... Ferramentas que foram provados para 

tornar as operações altamente efi cientes, 

um processo de gestão facilitada, uma 

maior supervisão, o risco minimizado, e os 

lucros maximizados.”

John Parker, o CEO da Arbelsoft, 

tem operado com 

sucesso inúmeras lojas satélites em Manhattan por mais 

de 25 anos. Sua dedicação a servir a indústria pode ser re-

fl etida pela longevidade e sucesso de Tower Cleaners, sua 

atual empresa Tinturaria, sua participação em inúmeras as-

sociações da indústria e do número incontável de inova-

ções que ele tem concebido para a criação de uma linha 

de produtos versátil, que melhorou uma ampla gama de 

empresas no mundo todo. Sr. Parker é um profi ssional 

membro da Drycleaning e Laundry Institute, membro do 

Textile Care Allied Trades Association, um Certifi cado Envi-

ronmental Drycleaner e Certifi ed Professional Drycleaner  

desde 1999, e atuou como membro do conselho do NIE 

Insurance Advisory Committee de 2004 - 2008. Arbelsoft 

é um Parceiro Registrado Dell, Parceiro Certifi cado de Soft-

ware da impressora Star, um Membro Credenciado de Bet-

ter Business Bureau com um avaliação de A+, e membro 

fornecedor de SSIA, Shoe Service Institute of America. e 

PFA, Pedorthic Footwear Association.

Experience oferece muitas lições importantes, es-

pecialmente quando se trata de criar um produto 

que pode atender continuamente e melhorar seus negócios. 

Durante um período de tempo superior a duas décadas de 

trabalho no setor de limpeza a seco, John Parker aprendeu e 

desenvolveu maneiras em que para resolver os problemas 

que podem surgir na gestão e operações do dia-a-dia. Para 

citar alguns, que incluem mas não estão limitados a perda 

de vestuário antecipando, eliminando peças fl utuantes, agili-

zando etiquetagem, as atribuições da estante, processos de 

entrega, gerenciamento de pedidos dos clientes, seleciona-

ndo encargos precisas e detalhes do pedido, aumentando 

a comunicação entre a matriz e as suas lojas Filiais, gestão 

de triagem vestuário, comparecimento do empregado, e 

muito mais. Após a primeira versão do CleanMax foi lançado 

em 2002, o programa foi testado e depurado, mas mais sig-

nifi cativamente fomos capazes de melhorar nossos produ-

tos a partir deste período experimental e abordar questões 

adicionais que é provável encontrar como um empresário 

na indústria de Tinturaria. Sete anos depois, podemos dizer 

que estamos confi antes de que nosso produto vai melho-

rar o seu negócio, porque continuaram a inovar e melhorar 

constantemente os nossos produtos a cada passo ao longo 

do caminho.

Estamos orgulhosos de ter entregue soluções de ge-

renciamento poderosos a mais de 2600 empresas a 

nível internacional. Acima de tudo, nós valorizamos o impac-

to duradouro que criamos para nossos clientes eo valor que 

pode criar para o seu negócio com as ferramentas que foram 

provados para tornar as operações altamente efi cientes, um 

processo de gestão facilitada, o aumento da fi scalização, o 

risco minimizado, e lucros maximizada.

No Arbelsoft, nossos clientes vêm em primeiro lugar. 

Vamos continuar a manter a nossa fi rme dedicação 

a você através de constante inovação, criação e aperfeiçoa-

mento, para que possamos fornecê-lo com o melhor serviço 

possível. Nossa dedicação atraiu milhares de clientes global-

mente e nós gostaríamos de atendê-lo! Venha conhecer Ar-

belsoft e começar a sentir a diferença!
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“Gestão Extremamente Facilitada”

LaundroMax foi projetado para facilitar o gerenciamento de 

cada proprietário de Lavanderia, independentemente de quan-

tas lojas você opera. No setor de varejo, dois dos maiores donos 

de empresas precisam superar obstáculos são barreiras para 

exercer forte controle de estoque e controle de caixa rigoroso. 

Muitas vezes, não é a falta de competências de gestão que faz 

com que este obstáculo mais difícil, mas sim, uma condição que 

pode ser creditada à falta de ferramentas e tecnologias adequa-

das. Com LaundroMax, se você está no local ou operacional a 

partir de casa, você pode ver os detalhes em tempo real e que 

indicam as estatísticas de seu status de negócio para cada local 

que você próprio, atividade monitor, comunicar-se com qual-

quer um dos seus funcionários por meio de nosso sistema de e-

mail interno e diagnosticar problemas que possam ocorrer. Para 

citar alguns, que incluem o volume atual de vendas, atendimen-

to de funcionários, folha de pagamento dos funcionários, status 

de pagamento, relatórios, fl uxo de caixa, os tickets prontos até 

esse dia, os tickets em atraso, valores sem cobro, os tickets anu-

lados, e os emissão de créditos. LaundroMax também oferece 

uma solução para gerenciamento de suas contas via cartão de 

crédito processamento integrado para rápido e simples proces-

samento de carga em lote. Depois de introduzir LaundroMax 

para o seu negócio, ele pode se tornar seu assessor mais útil, 

gerente e consultor.

LaundroMax, um exclusivo Sistema de Computador e Software 

de POS para lavanderia pode ser usado sozinho ou em combina-

ção com CleanMax e/ou SyncMax dependendo das demandas 

individuais do seu negócio. Os sistemas POS vêm em versões 

padrão e completa com ambos Econo e pacotes premium para 

cada versão. LaundroMax também fornece uma opção que per-

mite salvar as preferências do cliente em sua conta, para que 

esses detalhes podem fornecer uma orientação clara para a ex-

ecução da tarefa perfeita o tempo todo. A satisfação do cliente é 

o ponto crucial de qualquer empresa de sucesso e LaundroMax 

pode ajudar a alcançá-lo.

Um recurso exclusivo do LaundroMax é que ele permite que 

você receba os pedidos de ordem dos clientes enquanto a 

venda de uma variedade de bens de consumo, como a Tide, 

Downy, Clorox, Cheer, Bounce, etc. No caso em que um cliente 

deseja apenas comprar algum bens de consumo, você pode 

cobra esses itens apenas escaneando o código UPC com um 

scanner de código de barras omnidirecional ou simplesmente 

”Maximiza os Lucros”

Tempo é dinheiro. Perdas custam dinheiro e, potencial-

mente, a sua reputação. Estranhos suprimentos custam din-

heiro. Inefi ciências operacionais custam dinheiro. Impreci-

sos encargos custam dinheiro. Todos estes fatores podem 

estar levando a sua linha inferior. Nossos clientes 

têm relatado um aumento de margem de 15 - 

20% nos lucros depois de usar nossos produtos. 

Nós vamos dizer-lhe onde esses cortes de custos 

e aumentos são provenientes de:

 

LaundroMax oferece um controle de estoque 

extremamente seguro e rastreabilidade inven-

tário total para evitar perdas, controle de caixa 

para evitar o roubo, ea capacidade de diag-

nosticar quando, onde e sob cuja supervisão 

défi cits de caixa ocorreu. Todas as funções 

de segurança do LaundroMax vai aumentar 

a produtividade dos funcionários, criando 

um ambiente de negócios de operações 

transparentes e efi cientes.

Funções de ticket de LaundroMax atingir um 

nível de profundidade e precisão que ne-

nhum outro produto pode proporcionar. Este 

é um recurso que irá impedir seus funcionários 

de fazer incorretas cobros, supergeneralizadas ou sub-

valorizada que não se alinham com suas despesas.  Laun-

droMax irá maximizar seus lucros com menos trabalho.

“Promove Operações Altamente  

 Efi ciente”

Uma coisa que qualquer empresa poderia se benefi ciar é en-

contrar maneiras de economizar tempo, sempre que possível, 

para que seus funcionários podem alocar seu tempo em op-

erações mais rentáveis   e efi cientes. LaundroMax informatiza a 

maioria dos processos que teriam sido realizados manualmente 

de outra forma, tais como a emissão de números de etiqueta, 

determinando as mais rápidas rotas de entrega, e os tickets de 

processamento. LaundroMax pode reconhecer todas as eti-

quetas de código de barras e alinha automaticamente roupas 

para o seu ticket adequada. O sistema de ordenação economiza 

muito tempo e mão de obra, e impede roupas de ser misturadas 

ou extraviadas. A capacidade do sistema é adaptável a todos os 

requisitos de negócios.

 

LaundroMax oferece a opção para implementação de vários 

impostos sobre as vendas, as isenções fi scais para determinados 

itens, e os impostos e taxas universais, como GST, PST, IVA, a fi m 

de maximizar a utilidade do nosso software para usuários es-

trangeiros e dos EUA. LaundroMax facilita a entrada de estoque 

e relatórios com uma confi rmação imediata de seu estoque 

atual entre todos os turnos de funcionários para que você possa 

acompanhar as vendas, prevenção de perdas potenciais ou er-

ros de cálculo, e minimizar suas defi ciências empresariais.

segurança
 Portátil e Backup Remoto de Hospedagem
 Back Offi  ce Replicação de Dados
 Tela de LaundroMax-apenas (CleanMax, TailorMax 
   também) Bloqueia todos os outros programas 

   para proteção contra vírus

 Recurso de No System Down (NSD)
   Sistemas operacionais secundárias podem funcionar de 

   imediato após corrupção ou fallha de SO primário

 Identifi cação Biométrico - Controle de Caixa Absoluto

 Criptografi a de cartão de crédito para proteger
   os dados dos clientes por Certifi cação PA-DSS
 Defi nir direitos de acesso de funcionários
   a caixa registradora específi co 
   Recurso de Controle caixa registradora Dupla
 Fecho total ou independente por um 
   funcionário ou turnos.

selecionando o botão correspondente para o item na tela do 

computador. A única tela ocupa espaço sufi ciente para arma-

zenar até 312 tipos de bens de consumo e nosso programa 

pode acomodar mais um número ilimitado de páginas, o que 

o torna perfeito para todos os donos de empresas grandes e 

pequenas.

Os mais tradicionais balanças de POS, inclu

indo Mettler Toledo, A&D e CAS foram inter-

ligados com LaundroMax e automati-

camente entrar dados de ordem de 

lavanderia do cliente no com-

putador para um rápido cálculo 

dos custos operacionais da 

máquina. Por medidas reforça-

das de segurança, Laundro-

Max também utiliza uma 

tecnologia de controle de 

gaveta de dinheiro dupla 

que estabelece limites 

de acesso seguro e es-

pecífi co de gavetas de 

dinheiro para cada tur-

no de empregado para 

que você possa exercer 

o controle de caixa 

precisas e rígido.

”Contas para Complexidades do seu Negócio”

N O S S O S  P O N T O S  F O R T E S

construindo
melhores
negócios

facilidade
 Elegante e Compacto 15’’ ELO Monitor 
   da Tela de Toque 
 Software Design Compacto: Lidar com inúmeras 
   tarefas complexas em uma única tela, sem 
   voleio entre telas 
 Execução simultânea de pedidos de clientes e 
   vendas de bens de consumo
 Um ticket de clientes consolidada sempre
 Imprime ticket cliente, ticket loja e adesivos de 
   código de barras para o inventário em 
   uma única etapa
 Processamento integrado de cartão de crédito
 Escaneo Inventário Rápido - códigos UPC ou 
   criar seus próprios SKU adesivos diretamente
 Escaneo Rápida - Inventário Localizador
 Info Rápida: Ver estatísticas-chave do seu estado atual  
   de negócios a partir de qualquer localização
 Rastreador Progresso do Trabalho, Monitor efi ciência 
   dos funcionários, Lista de Tarefas Pendente
 Confi rmação dupla para o serviço de entrega de rota
 Função de Ocultar Localização Estante
 Recurso ID do Chamador Integrado
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Os Dispositivos Mais Comuns 
são Interfaceados

Mettler Toledo, A&D e CAS são as balanças de POS mais co-

muns interligados com LaundroMax. Os dados referentes ao 

ordem de cliente de lavanderia é que inseridos no computa-

dor automaticamente após a qual os custos de operação da 

máquina são calculados prontamente. Você também pode 

inserir os dados do pedido de ordem até o ponto decimal 

para cobrar o cliente de forma precisa e calcular os custos 

operacionais com mais precisão. Ele também vem inter-

ligados com a Logic Controls, um exibição pólo do cliente 

que mostra o valor devido, e um recurso adicional chamado 

“SoundMax”, que cumprimenta os clientes com um anúncio.

Por medidas de segurança reforçadas, LaundroMax também 

utiliza uma tecnologia de controle de gaveta dupla ou quá-

drupla, criado por Posifl ex e APG. Isso defi ne o acesso seguro 

e específi co para gavetas de dinheiro para cada turno dos 

funcionários, para que você possa exercer o controle de caixa 

preciso e rígido.

Entendemos que há um número incontável de complexi-

dades que você deve levar em conta diariamente como 

profi ssional na indústria de Tinturaria. CleanMax é o único 

sistema em que os tickets com o tipo de roupa, cor e pa-

drões (até 24 cores e 8 padrões), encargos, prensa apenas, e 

as opções de alteração pode ser simultaneamente processa-

dos   e emitidos na mesma tela, sem idas e vindas entre vários 

telas. CleanMax também fornece uma opção que permite 

que você salve as preferências do cliente em sua conta, para 

que esses detalhes podem fornecer uma direção clara para 

a execução da tarefa perfeita o tempo todo. A satisfação do 

cliente é o ponto crucial de qualquer empresa de sucesso e 

CleanMax pode ajudá-lo a alcançá-lo.

CleanMax não é estática. Sua empresa está em constante 

evolução e mudança, e um programa que ajuda a sua em-

presa deve ser capaz de fazer a mesma coisa. É por isso que 

CleanMax está confi gurado em três diferentes níveis de com-

plexidade, onde o primeiro nível é ideal para pequenas lojas 

onde os proprietários interagem cara-a-cara com clientes 

visitante, e o terceiro nível que apoia empresas de maior es-

cala para tratamento de busca e entregas funções e conta a 
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O software SyncMax é ideal para os empresários que op-

eram as empresas de grande porte com vários locais de loja.

SyncMax é uma transferência de dados duas forma e sistema 

de comunicação para a operação remota de locais fi liais. O 

sistema é um complemento perfeito para LaundroMax e 

especifi camente, permite que você acompanhe o status de 

entrega em cada uma das suas lojas, a fi m de evitar a perda 

de vestuário.

Gestão de Múltipla Loja

O sistema promove um ambiente de negócios efi caz e for-

nece uma visão valiosa sobre o dia-a-dia as ocorrências 

dentro do seu negócio, tais como comparecimento do em-

pregado, tickets vencidos, os tickets prontos até esse dia, os 

valores sem cobro, os tickets anulados, créditos emitidos, 

valores de pagamento C.O.D. coletivo, o status de inventário 

tarefas em curso, progresso do empregado, e o número de 

pagamentos ajustado. Além disso, você pode visualizar o sta-

tus de todas as vendas e pagamentos e consolidar relatórios 

e demonstrações fi nanceiras para facilitar a visualização ou 

para fazer cópias físicas para futura referência e/ou de distri-

buição. Cobrança pode ser gerenciado de forma rápida e efi -

caz, através de processamento de cobro em lote de qualquer 

lugar do mundo.

 

SyncMax usa streaming em tempo real para todos os dados 

e informações que passa para a sede, portanto, capacitando-

o com a habilidade para efetivamente e coletivamente ger-

enciar seu negócio a partir de qualquer localização.

Controle de Caixa 
e Inventário Absoluta
LaundroMax oferece controle de caixa rigoroso com recur-

sos precisos e fácil controle de estoque, extratos de fecha-

mento, e prestação de contas que permite que você acom-

panhe as estatísticas de vendas e fl uxo de caixa entre cada 

turno dos funcionários. Além disso, o programa oferece di-

reitos de acesso seguras que você pode programar para fun-

cionários específi cos.

Depois de cada dia, LaundroMax cria uma extrato de fecha-

mento que indica estatísticas de vendas e quaisquer sobras 

de caixa ou défi cits. Ao manter o controle sobre esses extra-

tos de fechamento diário, você pode avaliar corretamente a 

tendência do seu volume de negócios e, mais importante, 

onde, quando e sob cuja supervisão défi cits de caixa foram 

criadas. Estas medidas de segurança são um recurso in-

estimável para evitar o vazamento de dinheiro e aumentar a 

transparência para que você possa tomar as medidas sempre 

que detectar inconsistências ou défi cits de caixa. Ao minimi-

zar o risco, ao mesmo tempo, antecipando a outra forma de 

risco: a perda de estoque, você será capaz de maximizar a 

efi ciência de sua supervisão e gerenciamento.

“Ganhe Supervisão Rigoroso”

Solução de Gestão de 
Múltipla Lojas

Compatibilidade Intersoftware
LaundroMax ware é compatível com outros programas Ar-

belsoft incluindo CleanMax, TailorMax, e/ou SyncMax (para 

várias lojas). Portanto, não importa que serviço neste sector 

que a sua empresa oferece, Arbelsoft produtos será capaz de 

atender às suas necessidades de negócios.

Comparecimento de Funcionário 
e Controle de Salários

Controlar e gerir o seu comparecimento do empregado com 

um recurso que monitora com precisão comparecimento do 

empregado e com um sistema de “Entrada” e “Saida”. Laundro-

Max pode emitir três dígitos senhas únicas para cada um dos 

seus funcionários que eles podem usar para o Entrada e Saida 

em cada dia de trabalho. LaundroMax também é compatível 

com um cartão magnético tira que seus funcionários pode 

fazer a varredura, ou um leitor de impressões digitais que seus 

funcionários podem simplesmente colocar o dedo no disposi-

tivo e para um processo super rápido “Entrada” e “Saida”. Usando 

essas estatísticas, o sistema também oferece uma calculadora 

de folha de pagamento automático fácil.

Processamento de Cartão de 
Crédito Protegido 
PA-DSS Validado

Interface de cartão de crédito Arbelsoft software foi validado 

por Paypros desde junho de 2010, em conformidade com o 

PA-DSS 1.2 requisitos que atendam às suas especifi cações e 

que são certifi cados para operação na interface “Portal II”. O 

“Portal ll” é um processamento de pagamento em tempo 

real entre o sistema POS do comerciante e seu processador. 

Por cartão de crédito de processamento cliente via Paypros 

que é a tecnologia mais sofi sticada programa onde o sistema 

mantém CHD (Dados de titular do Cartão) para o processo 

de cobrança recorrente eo usuário pode facilmente mudar 

para outro processador ao contrário de Fora-Sistema, Tokeni-

zação.

a receber. Todos os produtos Arbelsoft são compatíveis uns 

com os outros, por isso, se o seu negócio suporta serviços de 

tinturaria e alfaiataria, você pode tirar vantagem de ambos 

em uma interface consolidada.

CleanMax também suporta designação automática etiqu-

etas, as designações de pré ou pós, e tanto sistema de peça 

e lote com AssembleMax, próprio sistema de montagem de 

vestuário.
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       software
CleanMax-Padrão /Completo

SyncMax

Back Offi  ce (Replicação)

Outro Software

 ShoeMax

 LaundroMax

 TailorMax   

 Processamento de Cartão de 

   Crédito Integrado

 MPS, (Mercury payment system)

 PPI (Payment Processing Inc)

 PC Charge

Recursos Opcionais

 Pin Pad para Cartão de Débito

 ID de Chamada

 Auto Discador

 PC Câmera

 Exibição do Cliente Pólo

 Leitor de Impressão Digital

 Assinatura Pad

 Leitores de Cartão de Crédito

hardware
Estação de Trabalho
Dell Computador de Mesa

15’’ ELO Toque com ou sem MSR

Star impressora de Nota Fiscal

Posifl ex Gaveta de Caixa Registadora

Estação de Toque de Escritório
Dell Computador de Mesa

15’’ ElO Monitor da Tela de Toque

Star impressora de Nota Fiscal

Brother ou HP impressora de Relatório 

Não Estação de Toque de Es-

critório
Dell Computador de Mesa

19’’ Tela Plana LCD Monitor

Brother ou HP impressora de Relatório

SyncMax (Gestão de Multi-Loja)

Servidores Múltiplos Loja 

para Replicação de Dados

Até 24 Lojas satélites:
Dell Power Edge R510 Servidor

Intel Xeon X5650 2.66 GHz

12GB RAM com 2008 MS SQL db

Até 48 Lojas satélites:
Dell Power Edge R710 Servidor

Intel Xeon X5672 3.20 GHz

24GB RAM com 2008 MS SQL db

Até 96 Lojas satélites:
Dell Power Edge R810 Servidor

2x Intel Xeon E7-8837 2.67 GHz

32GB RAM com 2008 MS SQL db

Periféricos

Impressoras
 Star TSP143 impressora de 

   Nota Fiscal térmicas

 Star TM-U220 impressora para 

   etiqueta de limpeza a seco

 Zebra LP 2824, ShoeMax Etiqueta

 Zebra TLP 2824, Selo térmico para 

   Auto Ordenação de Vestuário

 Zebra GX430T, Código de Barras 

   para Auto Ordenação de Vestuário

Scanners
 Metrologic MS 9540: Scan 

   Nota Fiscal

 Metrologic MK 3780: Scan 

   Código UPC

 Datalogic Quickscan: Nota Fiscal, 

   Inventário, Designação de estante,  

   Entrega

 Símbolo: DS3508, DS3578: O mesmo 

   que acima

Outros
Balança: CAS, A&D, Mettler Toledo

Exibição Pole do Cliente: Logic Control 

Transportador de Ordenação: Railex

Prensa de Selo Térmico: Hortronix STX6

- Permite as vendas de bens de  con sumo 

- Computador Interfaceado com Balança

- Pedido de Ordem Simultâneo e 

  Processamento de Item de Vendas

- Funções de Controle de Caixa

- Recurso Devolução de Item

- Calculadora de Custo Real

- Calculadora de Custo de Operação 

  Automática

- Função de processamento de 

  reembolso

- Actualização de Stock

- CCI Integração

- Itens de armazenamento infi nito de 

  vendas com o ícone de personaliz ção

- Recursos de Confi rmação de Inventário

- Controle de Gaveta de Caixa Dupla

- Entrada de Taxa e Imposto Universal

- 6 diferentes opções e variações de Busca

- Auto Reconhecimento de Clientes

- Histórico de Vendas

Amplas Ferramentas de 
Marketing
Cupons: Arbelsoft oferece vários tipos 

de cupons para qualquer ocasião, tais 

como descontos de feriado, venda de 

aniversário, etc Além disso, os cupons 

podem ser aplicadas para termos especí-

fi cos ou por qualquer porcentagem que 

você gostaria. Os cupons também po-

dem ser aplicados ou impresso, enquanto 

a emissão de um ticket.

Pesquisa do Cliente Mais Valioso: Nosso 

indicador de nível de receitas de clientes 

e Ranking permite identifi car facilmente 

os seus clientes mais valiosos. O recurso 

utiliza códigos de cores e blocos, simboli-

zando um padrão de $50 por mês por 

bloco, você pode personalizar o valor de 

cada bloco, visualizar informações mais 

detalhadas do cliente, ou comparar o seu 

ranking de valor para outros clientes.

E-mail: Vinculado ao recurso de relatório. 

Publicar notifi cações totalmente person-

alizáveis  , cupons, cartas, guias, saudações, 

relatórios, etc, para seus clientes, a fi m de 

continuar a sua campanha de marketing. 

Opção de restringir seu público-alvo a um 

grupo de sua escolha. 

Descontos da Loja: Aplicando descontos 

de lojas para pessoas específi cas, grupos, 

categorias ou durante eventos especiais 

por um determinado período.                                                              

Endereços e Etiquetas: Reduzir os custos 

com a impressão diretamente endereços 

dos clientes armazenadas em seus fol-

hetos. Nunca mais você tem que perder 

tempo e energia afi xação manualmente 

etiquetas de endereçamento para seus 

folhetos.

Recurso de devolução de Item: Laun-

droMax pode processar itens de vendas 

devolvidos com um módulo que faz com 

que seja extremamente fácil e rápido. O 

sistema irá atualizar seu estoque de in-

ventário automaticamente para refl etir 

com precisão o que você tem na loja na 

data atual.  

Integração de CCI: LaundroMax foi inte-

grado com cartão de Lavandaria do Card 

Concepts Inc para contabilizar de dois 

casos diferentes. Você pode adicionar di-

retamente fundos para cartão CCI de um 

cliente através da interface LaundroMax 

ou transferir fundos para contabilizar os 

custos operacionais reais debitados para 

completar ordem de um determinado 

cliente. 

Entradas de Custo Real: Este recurso 

permite que os funcionários especifi car 

o número da máquina de lavar ou secar, 

junto com o número do ticket e os custos 

operacionais exatos debitados para uma 

ordem particular. Esta é uma função útil 

para relatórios trimestrais e medir mar-

gens, de modo a otimizar as operações 

para uma maior rentabilidade. Você pode 

inserir até 4 entradas. 

Recurso de Reembolso: Este recurso 

pode agilizar o processo de emissão de 

reembolsos para vendas itens conveni-

entemente. O caso mais típico para usar 

este recurso é se a máquina ou o mau 

funcionamento do leitor e não devolver 

o dinheiro de um cliente, se a máquina 

simplesmente não inicia, ou se a moeda 

fi ca preso dentro da slot máquina. 

Entrada de Taxa e Imposto Universal: 

LaundroMax oferece a opção para imple-

mentação de vários impostos sobre as 

vendas, as isenções fi scais para determi-

nados itens, e os impostos e taxas univer-

confi ança
 Hardware durável das marcas 

   confi adas, Dell, Microsoft, 

   ELO, Star, Zebra, Motorola, 

   Metrologic, Datalogic, WASP, 

   Honeywell, DigitalPersona, 

   Verifone, Logitec.

 Construção de software 

   ágil e durável.

 Funções de monitoramento 

   seguro para cada transação.

 Extrato de Fechamento Preciso e 

   Resumo de Vendas. 

 Flexibilidade e personalização, 

   Combinar qualquer tamanho 

   e processamento

 Banco de Dados Microsoft SQL.

 A replicação de dados para 

   o relatório consolidado.

 Portátil e de backup de 

   hospedagem remota.

 Criptografi a de dados do 

   cartão de crédito.

 Tela de LaundroMax-apenas 

   para proteção contra vírus e 

   mudança de data proibida.

 Dados em tempo real de 

   streaming para gerenciamento 

   de múltiplas lojas.

Flexibilidade e 

Personalização

 Número ilimitado de subcategorias 

para as descrições mais precisas

 Pode ser usado em combinação com 

SyncMax e/ou CleanMax 

 Confi guração do preço facilmente 

ajustável e personalizável

 Controlador de Nível de Sistema - 

Simples, Intermediário, Avançado

 Defi nir direitos de acesso específi co 

dos funcionários 

 Personalize o seu estilo de ticket, fol-

hetos de marketing, boletins de notícias, 

cupons, etc 

 Compatível com moedas estrangeiras 

 Loja: Horário da loja, Mensagem en 

ticket, Confi gurações de segurança,

 Sistema: Cartão de Ponto , Designação 

de Estante, Variação de Tela Ordem 

 Cliente: Medidor de Nível, Confi gura-

ção do Ranking, Número de Telefone e 

Confi guração de Endereço

 Cobro e Desc.: Pré-pagamento, As-

sociação, Referência, Plano de milhagem, 

Armazenamento adicional, Loja.

 Ticket e Etiqueta: Ajuste de Formato, 

Impressão Extra de Tickets

- Permite as vendas de bens de con sumo - Actualização de Stock

sais, como GST, PST, IVA. Este foi construí-

do com nossos clientes internacionais 

em mente para maximizar a utilidade do 

nosso software e sistemas POS. 

Controle de Gaveta de Caixa Dupla: 

Defi ne os direitos e as limitações de aces-

so seguro e específi co para gavetas de 

dinheiro para cada turno de empregado 

para que você possa exercer o controle 

de caixa precisas e fortes. Você pode exi-

gir a entrada de senhas para acesso de 

funcionários a fi m de aumentar a presta-

ção de contas e controlar as alterações 

no fl uxo de caixa, vendas, estoque, custos 

operacionais etc entre os turnos.
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PEEERRRSOONALIZAAAÇÇÃÃÃOOO 

Se houver quaisquer solicitações de pro-
gramas específi cos para o seu negó-
cio ou algum tipo de recurso que 
você gostaria que não está 
no software que você pos-
sui atualmente, podemos 
criar um personalizado 
para qualquer versão 
de qualquer software 
Arbelsoft você está us-
ando atualmente. Basta 
entrar em contato com 
as especifi cidades do seu 
pedido para que possamos ga-
rantir que seu software é a mais 
acolhedora das suas necessidades.

Horário de suporte 
24/7 suporte exceto Feriados principais de 
EUA

10

   DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Se você quiser saber mais sobre LaudroMax ou qualquer 

outro dos nossos produtos, você pode agendar uma 

consulta para uma demonstração ao vivo como possível 

via www.showmypc.com.

Nossa demonstração ao vivo é uma ótima oportunidade 

para que você possa ver e experimentar a nossa relação 

e ter todas as suas perguntas respondidas. Também irá 

orientá-lo através do nosso programa em primeiro lugar, 

e dar-lhe o seu próprio tempo para explorar o programa 

por conta própria.

Faça o seu agendamento hoje em 

www.arbelsoft.com/pt/solutions/livedemo.php

   TREINAMENTO AO VIVO

Os produtos Arbelsoft são muito amigáveis  , e os nossos 

clientes têm encontrado é extremamente rápido e fácil 

de habituar-se ao uso de seus recursos. No entanto, esta-

mos sempre lá para os nossos clientes e prestar cuidados 

e atenção especiais para os novos usuários que estão em 

processo de familiarizar-se com o nosso programa. Nosso 

programa pode melhorar o seu negócio, e nós queremos 

que você seja capaz de utilizar o produto ao máximo das 

suas capacidades. Se por acaso você tiver quaisquer per-

guntas adicionais sobre recursos específi cos ou se você 

gostaria de aprender mais sobre um determinado pro-

cesso, estaríamos felizes dar-lhe de treinamento ao vivo.

www.arbelsoft.com/pt/support/livetraining.php

SENHAS  

Usamos um sistema de senha para proteger a sua se-

gurança. Todas as senhas: Senhas iniciais de ativação, 

senhas de Informação da Loja, Senhas anuais, senhas 

mensais, Senhas de atualização e  upgrades podem ser 

convenientemente recebido ou recuperado do nosso 

site!
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No Arbelsoft, os interesses de nossos clientes vêm em primeiro 

lugar. Nós nos esforçamos para estabelecer um precedente 

bem sucedido em tudo o que fazemos, para que possamos ga-

rantir que nós lhe fornecer os melhores produtos e serviços. 

Temos orgulho da qualidade profi ssional do nosso trabalho. 

Promovemos uma cultura organizacional que enfatiza a im-

portância da qualidade de nossos relacionamentos com os cli-

entes e não a quantidade de relacionamentos estabelecidos. Ao 

promover estes valores em cada colaborador que contratamos 

em nossa empresa, estamos confi antes de que o sucesso ea sat-

isfação do cliente vai continuar a acompanhar-nos como uma 

empresa.

Nossos principais ativos consistem de nossos recursos humanos 

e nossa reputação. Se diminuir a qualidade do primeiro activo, 

estamos prejudicando a reputação como um todo. Nós nunca 

iremos comprometer a qualidade de nossas credenciais dos 

funcionários. Portanto, para cada empregado que nós convida-

mos para se juntar à nossa equipe, nós colocamos um alto nível 

de confi ança em sua inteligência, competência e experiência e 

que sempre vai agir no seu melhor interesse. 

Nós incentivamos nossos funcionários a iniciar constantemente 

novas soluções criativas e inovadoras para você, especialmente 

como novas formas de tecnologia que pode melhorar o nosso 

software se tornam disponíveis. Você sempre vai ser o primeiro 

a desfrutar das nossas inovações e atualizações de software, 

porque queremos que os nossos produtos para melhorar o seu 

negócio ao máximo das suas capacidades.

serviços
Satisfação do cliente é nossa prioridade máxima. Te-

mos experimentado um rápido crescimento em pop-

ularidade devido a referências de clientes por aqueles 

que fi caram impressionados com a qualidade, confi -

abilidade e agilidade do nosso serviço ao cliente.

Embora o nosso sistema foi concebido para ser ex-

tremamente amigável, gostaríamos de lhe fornecer 

recursos adequados para que você possa se   sentir 

confortável com o uso de nossos produtos o mais rá-

pido possível. Consulte a nossa lista de downloads dis-

poníveis, que estão cheios de ferramentas que criamos 

para ajudar nossos clientes. 

Nossos funcionários estão sempre prontos para ajudá-

lo! 

Treinamento Inicial
Nós fornecemos formação inicial gratuita para todos 

os nossos clientes, onde podemos orientá-lo através 

de todos os recursos do nosso programa e certifi que-

se de que você está confortável com eles. 

 Ajudá-lo a personalizar o seu sistema para que ele    

   atenda às suas demandas

 Como usar cada um de nossos recursos

 Como confi gurar o seu sistema

 Como utilizar e instalar o hardware 

 Treinamento especializado para múltiplas operações   

    de loja (SyncMax)

 Respostas às suas perguntas e incertezas

 Instruções que foram adaptados para seus gerentes 

   e outras pessoas-chave

Planos de Apoio ao Cliente
BENEFÍCIOS

 Solução de problemas em caso de difi culdades 

   técnicas via telefone ou internet.

 Atualização de software gratuito e suportes 

   reparo ou substituição de hardware.

 Empréstimo para maiores hardware, computador, 

   monitor e impressora está disponível para o ouro 

   ou superior

EDIÇÃO PRATA 

 Atualização de software

EDIÇÃO OURO 
 Suporte de software e hardware incluem mão-de-
   obra  

EDIÇÃO PLATINUM 

 Mesmo que Edição Ouro para o Sistema de BackOf

   fi ce

EDIÇÃO DIAMANTE 

 Cobertura completa incluem mão-de-obra e Re

   posição de Peças

N O S S O S 
VA L O R E S

laundromax | the ultimate solution for laundromats 

Manuais/Guias
 Guia de Instalação  

   de Software

 Guia Conexão do Sistema

 Guia de Manutenção

 Guia de instalação  

   AssembleMax

 Manual do Usuário 

   CleanMax / ShoeMax

  

Documentos/Formu-
lários
 Info. Confi guração do cli-

ente.

 Aplicação de crédito

 PPI Aplicação de Proces-

samento 

 MPS Aplicação de Proces-

samento

 Arbelsoft PCI-DSS Guia de 

Implementação

Softwares
 Downloads de software 

 Atualizações de Software 

 Upgrades  de Software

 Drivers para Arbelsoft Pa-

drão

 Drivers para Hardware 

Compatível

DOWNLOADS DISPONÍVEIS 
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