
newid 2.0
kleding registratiesysteem

we ontwikkelen door!

Met de vernieuwde versie Newid 2.0 hebben we, 

gestuurd door onze ervaringen, veel wensen en 

mogelijkheden kunnen toevoegen. De was retour 

krijgen is voor ons vanzelfsprekend en voor u het 

allerbelangrijkste. Daarnaast is voorbereid zijn op de 

toekomst minstens zo belangrijk!

u leest, wij scannen

Bij Newid 2.0 maken we gebruik van een RFID chip en 

(barcode) labels. De chip is flinterdun, buigzaam en 

onzichtbaar weg te werken. Het (barcode) label heeft 

optimaal draagcomfort. 

We koppelen allerlei informatie aan het textiel. 

En we kunnen zien waar het textiel is en hoeveel 

voorraad er is. Verhuist uw cliënt? Met een simpele 

administratieve handeling verhuist de kleding 

mee. Persoonlijke facturatie en registratie zijn 

vanzelfsprekend.

van kast tot kast

In de wasserij sorteren we alle textiel op dragerniveau. 

We controleren de artikelen op merkje en maken van 

elk wasje een pakbon. De schone was pakken we zo 

voor u in, dat u deze met de rolcontainer aan de hand 

van deur tot deur kunt afgeven. Dat scheelt! 

De was komt weer terug op de plek waar het hoort: 

in de kast van de juiste cliënt. Maakt u gebruik van de 

Newasco mobiele linnenkamer, dan kunnen wij het 

zelfs voor u in de kast leggen.

meer mogelijk met Newid 2.0

Newid 2.0 geeft ons nieuwe 

kansen. De chip heeft 

meer mogelijkheden en is 

eenvoudiger te plaatsen. De 

Newid 2.0 heeft een OEKO-

TEX keurmerk en is in de 

meeste gevallen MR (scan) 

veilig (MR conditional 1.5 & 3T). 

Een naamlabel bij de chip mag, 

maar is niet meer noodzakelijk. Het 

draagcomfort is verbeterd en de privacy onverminderd 

gegarandeerd. Ook is de leesafstand van de RFID chip 

vergroot: tot wel 3 meter. Toepassingen in comfort 

en veiligheid zijn nu mogelijk, zoals koppeling met 

(bestaande) domotica systemen. 

meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan 

contact met ons op. Ga naar www.newasco.nl/contact 

voor een vestiging bij u in de buurt.

Wanneer uw cliënt de was inlevert, wilt u graag dat deze terugkomt waar het 

hoort: de juiste eigenaar. Al jarenlang gebruikt Newasco hiervoor innovatieve 

kledingregistratie systemen. Newid, ons nieuwste vooruitstrevende kleding 

registratiesysteem, is in 2014 gelanceerd. Het heeft onlangs een update gekregen.
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