Horeca

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

EasyVu Tafel traceersysteem
Het EasyVu Tafel traceersysteem
zorgt ervoor dat u de gast niet meer
hoeft te zoeken. Wanneer de
gast aan het buffet bestelt,
afrekent en naar een tafel gaat,
is het voor de bediening vaak erg
lastig de gast te vinden om de
bestelling aan tafel te bezorgen.
Met het EasyVu Tafel traceersysteem
loopt u direct naar de juiste tafel,
serveert u warme gerechten en
bespaard u veel tijd.

Voordelen op een rij
·	Serveer de gerechten warm. Laat je
gasten niet wachten.
·	Zoek waar uw gasten zijn met
100% nauwkeurigheid
·	Voorgeprogrammeerd systeem,
gemakkelijk te gebruiken.
·	Verbeter de gast ervaring zodat je
gasten steeds weer terug komen
naar jouw restaurant.
·	Stop met het zoeken naar tafels.
·	Verbeter de efficiëntie en bespaar
tijd om het eten uit te serveren.
Tijd besparen is geld besparen.
·	Beste en goedkoopste Tafel
traceersysteem op de markt.
·	Het systeem kan worden gebruikt
als tafel traceersysteem of als
gasten oproepsysteem (u kunt de
klant oproepen om naar de counter
te komen).

EasyVu
Het nieuwe en
opwindende tafel
traceersysteem is
ongelofelijk rendabel. Het lokaliseert gasten
en tafels voor een snellere levering van de
bestellingen. EasyVu kan ook worden gebruikt als gasten oproepsysteem om klanten
terug op te roepen naar de counter. Het
systeem is 100% accuraat doordat EasyVu
gebruik maakt van de NFC chip (Near Field
Communications).

Meerwaarde EasyVu
·	Data Log-mogelijkheid om uw service te
analyseren en uw bedrijf te stimuleren
voor meer omzet.
·	Een enorm bereik van 250 meter buitenshuis / 125 meter binnenshuis.
·	De dekking is gemakkelijk uit te breiden
doormiddel van meerdere gateways.
·	De NFC Tafelkaarten zitten op bovenop de
tafels, zodat EasyVu uw gast nauwkeurig
kan lokaliseren.
·	Op maat gemaakte tafelkaarten en

coasters met uw eigen logo is natuurlijk
mogelijk.
·	Met de ingebouwde kaartfunctie kunt u uw
eigen plattegrond intekenen op PC
of tablet.
·	Hoogste productkwaliteit en service.

Waarom EasyVu?
·	Winnaar van de 2016 QSR Magazine
Applied Tech Award.
·	Vuze is een pionier in de sector die de
normen heeft gesteld voor het
lokaliseren van gasten in de Horeca.
·	Er is naar de klanten geluisterd om een
goedkoper en betaalbaar alternatief te
creëren voor VUZE.
·	EasyVu staat ALLE gasten in de gelegenheid om optimaal te genieten van hun
klantbeleving.
·	EasyVu bestaat dankzij het award-winning
Vuze Tafel traceersysteem.
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1. Een gast maakt een bestelling.

2.	De gast krijgt een gast
locatie coaster.

3.	De gast zoekt een tafel
en gaat zitten.

4.	De gast legt de coaster
op de NFC tafelkaart.

5.	De gateway ontvangt de tafel
informatie.

6.	Op de tablet of pc verschijnt de
tafel informatie waar de gast
is gaan zitten.

7.	Het eten wordt
geserveerd.

8.	De gast locatie coaster
wordt meegenomen
en op de oplader geplaatst.

9. De gateway reset de coaster.

10. T afel wordt vrijgegeven,
service is afgerond.

EasyVu Componenten
1) Software
Ontwikkeld speciaal
voor het EasyVu Tafel
traceersysteem.

2) Tablet – Touch Screen PC
·	RCA Cambio 2-in-1 notebook / tablet
·	Windows 10 /
10” display
·	USB 3.0 port /
Micro USB port
·	Batterijduur 6 uur

3) NFC tafelkaart
Duurzame, zelfklevende hardplastic NFC
tafelkaart die op de tafel wordt geplakt, deze
tafelkaart communiceerd met de coaster.
·	Lengte: 54 mm x b reedte: 85 mm
·	Gewicht: 5 gram

EasyVu Tafel
traceersysteem

4) Gast locatie coasters (opstapelbaar)
·	Diameter: 105 mm
·	Dikte: 15 mm
·	Gewicht: 102 gram
·	Batterij: Lithium
12-14 uur na volledig
te zijn opgeladen
· Out of Range notificatie
·	Alarm signaal: piepen / trillen / knipperen

6) Gateway
Gateway die de
locatie informatie
opslaat en verzendt.
·	Gewicht: 185 gram
· (L) 116 mm x (B) 140 mm x (H) 37 mm
·	Beschikbare Frequenties: 420-470 MHZ
·	Bereik: tot 250 meter

5) Gast locatie coaster oplader

7) NFC Tafelkaart
schrijver

Oplader voor de opstapelbare coasters.
LET OP! Andere oplader dan de ‘normale’
oplader voor de coasters.
·	Diameter: 105 mm
·	Dikte: 20 mm
·	Gewicht: 90 gram

Optionele Tafelkaart
schrijver om de de
NFC tafelkaarten te
programmeren. Alle tafelkaarten zijn
geprogrammerd tijdens het instellen van het
systeem.

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

Tel: 035 543 07 38
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