Horeca

Oproepsystemen en communicatie oplossingen
verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid

Kelner oproepsysteem
Met dit bewezen systeem kan de klant
de bediening op een prettige wijze
oproepen. U kent het vast wel, u zit
op het terras of in een restaurant en
een bestelling laat te lang op zich
wachten. De bediening ziet een tafel
over het hoofd. Met als gevolg knippende vingers en gezwaai of zelfs ontevreden gasten die willen weglopen.
Om dit soort situaties te voorkomen
is er het Kelner oproepsysteem.

Tafelstandaard met
kaarthouder voor de
multiknop. De oproep

met tafelnummer verschijnt op het display
van het horloge- of
de beltpager.

pager toewijzen, maar uiteraard kunnen
ook alle personeelsleden tegelijk het signaal
doorkrijgen. De bediening ziet gelijk welke
tafel oproept, en wat deze wenst.

Kwaliteit en service verhogend

Klantvriendelijk, omzetverhogend
en kosten besparend!
Het systeem dat de communicatie tussen
uw gasten en medewerkers aanzienlijk
verbetert en irritatie wegneemt.

Simpel!
De coaster van kelner oproepsysteem
bevat digitale toetsen waarmee de klant
de bediening kan oproepen. U kunt zelf
bepalen welke betekenis deze toetsen
krijgen. Uw personeel krijgt een beltpager
(pager aan riem of broekrand) of horlogepager. Desgewenst kunt u per eiland de

Met dit systeem zullen uw gasten niet
meer met hun hand hoeven aangeven dat
bediening gewenst is. Met een keuzeknop
kan de gast direct aangeven of deze wil
bestellen, betalen of iets anders wenst. Met
deze service zal u klant zich altijd geholpen
voelen. Als een klant wil betalen hoeft deze
dit niet eerst aan te geven. U komt direct
met de rekeing aan tafel. Dit bespaart veel
tijd en deze tijd kan worden besteed aan
omzet en service.

Het kelner oproepsysteem bestaat uit:
• Het juiste aantal coasters
• Het juiste aantal pagers/horloges
• Optioneel standaard

Voordelen op een rij
• Klant altijd geholpen
•	Hogere omloopsnelheid
tafels
•	Meer consumpties
•	Minder lopen
•	Beter imago
•	Minder stress personeel
en gasten
•	Beter overzicht

Reclamedrager
Het kelner oproepsysteem is een uitstekende
reclamedrager. VeDoSign kan een ontwerp
en een bedrukking
voor u verzorgen.
Graag adviseren
wij u over de mogelijkheden.

Eenvoudige installatie
Het kelner oproepsysteem kan binnen
30 minuten worden geïnstalleerd. Geen
lange gebruiksaanwijzingen, maar simpele
en efficiënte functies zorgen voor een
probleemloze werking.

Een ideale
reaclamedrager
én ruimte in de
standaard voor bv vaasjes
of peper/zout.
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Techniek kelner oproepsysteem
· UHF techniek
· Bereik tot 2 km
·	Tafelunits 3 maal per maand op te laden
· Laadtijd is 2 uur
· Levensduur accu is 3 jaar
· Pagers met AAA batterij
· Eigen teksten mogelijk
· Geen elektriciteit aan de tafel nodig
·	Pager kan trillen, licht en geluid geven
·	Keuze uit 1-, 3- of 5 knops coasters
Duidelijke handleiding wordt bijgeleverd en
eenvoudig zelf in gebruik te nemen.
In overleg kunnen wij het systeem bij u
komen afleveren en toelichten.

Software Table Top Module
Met de tabletop module stuurt u standaard
boodschappen naar meerder pagers of pagergroepen. Er zijn 8 knoppen beschikbaar

waar u zelf een boodschap en pager of pagergroepen aan koppelt (een pager koppelen
aan een groep wordt door de leverancier van
de pagers geprogrammeerd). U kunt maximaal 9 pagers of pagergroepen aan 1 knop
koppelen. Door meerdere locaties aan te laten maken kunt u per locatie andere berichten versturen. Een gebruiker logt in op de
tabletop module van ruimte 1 en zo weet u
dat de berichten daar vandaan komen.

De voordelen op een rijtje:
· Omzetverhogend en kostenbesparend

SYSTEEMONDERDELEN EN ACCESSOIRES
1-, 3- of 5 knops coasters
U kunt zelf bepalen welke betekenis deze toetsen krijgen.

· Geen lange wachttijden meer
· Klanten bestellen sneller een extra drankje
·	Snellere tafelomloop doordat de klanten
minder lang hoeven te wachten
·	Geen frustraties bij uw gasten door
snellere bediening
·	Soepeler verloop van bestellingen ideaal
voor tafels uit het zicht
·	Klanten blijven terugkomen omdat de service
zeer goed is door het kelner oproepsysteem
·	Personeel is gericht bezig met het
bedienen van de klant
·	Mogelijkheid tot reclame te plaatsen
op het kelner oproepsysteem.

Graag adviseren wij u over de
mogelijkheden. Bel VeDoSign
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

Keuze uit verschillende pagers
Pagers kunnen trillen, licht en geluid geven.
beltpager

horlogepager

beltpager met
hoesje
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