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Het QuietCall systeem is het patiënten oproepsysteem van VeDoSign.
VeDoSign is exclusief importeur in Nederland van dit bewezen systeem,
ideaal voor alle situaties waarbij een patiënt wacht op een afspraak.
Wanneer de gast zich heeft gemeld bij de balie ontvangt deze een pager
die kan worden meegenomen. Is de gast aan de beurt, dan geeft
de pager een duidelijk licht en trilsignaal. Simpel!

Hét Patiënten oproepsysteem van VeDoSign
Voordelen op een rij
• Geen volle wachtkamers
• Lagere werkdruk
• Bewegingsvrijheid gasten
• Geen roepen meer
• Beter imago zorg
• Tevreden gasten
• Rust uitstraling
• Vrije volgorde
te plannen

Vergeet oude gewoontes en geniet van
de voordelen van een nieuw systeem
· De communicatie met uw gasten, het
systeem van de toekomst, ideaal voor
ziekenhuizen, klinieken, artspraktijken
en wellness
· Stille, nauwkeurige communicatie
met uw gasten, geen zoeken en/of
roepen meer.
· Geen misverstanden meer over wie
aan de beurt is
· Naar keuze kan er een akoestisch-, lichten/of trilsignaal worden afgegeven.
Duidelijk in elke taal
· Efficiënt, ontspannen en minder
stress voor gast en personeel
· Geen lange wachtkamer meer
voor de balie
Het QuietCall systeem creëert een hele
nieuwe, plezierige en ontspannen ambiance.

Hoe verhoogt u de gastvriendelijkheid,
maar behoudt u tegelijkertijd de voordelen
van andere faciliteiten binnen uw locatie?
Zo simpel
Het QuietCall systeem bestaat uit een
pager met de keuze uit een akoestisch-,
licht en/of trilsignaal. Wanneer de gast zich
heeft gemeld, ontvangt deze een pager die
kan worden meegenomen en waar dan
ook in uw faciliteit bereikbaar is. Als de gast
aan de beurt is kan uw medewerker de pager
vanaf de terminal activeren. De pager geeft
dan het gewenste signaal af waardoor de
gast weet dat deze naar de balie moet komen.

Een duidelijk signaal dat voor slechtziende
of slechthorende patiënten niet kan worden
gemist. Lege wachtkamers! Geen onnodige
stress en ergernis meer tijdens het wachten.
De patiënt heeft de mogelijkheid om naar
het cafetaria te gaan voor een kop koffie
of te werken op de laptop. Geen verloren
tijd dus. Tevreden en ontspannen patiënt
bij de arts.

Praktijk
De gast kan zich na het melden aan de balie
vrij bewegen door het ziekenhuis,
of daarbuiten. De arts bepaald in welke
volgorde de patiënten mogen komen.
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Patiënten
oproepsysteem
Intranet LAN paging

Smart SMS

De enorme omvang van
de huidige ziekenhuizen
zorgt ervoor dat de
patiënt geregeld
diverse afdeling moet
bezoeken.

Met HME Smart SMS kunt u de patiënten per
SMS oproepen. Vanaf elk werkstation kunt u
via een internet applicatie uw eigen werkomgeving inrichten en beheren.

Middels een LAN
verbinding bent u
nu in staat om
op verschillende
locatie tranmitters
(terminals) te
plaatsen en
ook is het mogelijk om een software pakket
te integreren om patiënten tekst boodschappen naar de patiënt te sturen. De basis oproepcoaster wordt dan geleverd met display.
Heeft u windows 98, 2000 of XP dan kunt
u middels deze software persoonlijke
boodschappen versturen. Het systeem
heeft gegarandeerd bereik over uw locatie
en er kunnen 999 patiënten mee worden
aangestuurd.

Digital Disc Pager

Eenvoudige installatie
Het QuietCall systeem is net zo makkelijk
te installeren als het is te gebruiken.
Binnen een half uur kan het systeem worden
geïnstalleerd en instrueren wij uw personeel.
Geen lange gebruiksaanwijzingen, maar
simpele en efficiënte functies zorgen voor
een probleemloze werking.

Koop of lease

Voordelen
·
·
·
·
·

Keuze in akoestisch-, licht- en/of trilsignaal
Tot wel 3 km bereik
Oplaadbare pagers
Eenvoudig verloren pagers te lokaliseren
Lange levensduur accu door geen
doorlaad unit (smart charging)
· Alle pagers zijn in 2 uur geladen
· Accu gaat 3 tot 5 jaar mee
· Kan worden uitgebreid tot 999 pagers

SySTEEMoNDErDELEN EN ACCESSoIrES
PC Paging

· Heeft een ingebouwde timer om de
wachttijden te meten

SmartCall Disc Pager

Disc Pager

U kunt het QuietCall systeem kopen. Graag
adviseren wij u over de mogelijkheden van
gespreide betaling of lease met de optie van
aankoop na de lease periode. U spreidt dan
uw investering over een langere periode.

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

Tel: 035 543 07 38

QuietCall IQ AIO 15
Pager System

SmartCall Alpha
Numeric
Belt Clip Pager
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