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U herkent het vast wel. Een oproep over de speaker of er assistentie kan
komen bij kassa 3. Een mogelijk storend element in een goed georganiseerde winkel. Met het Kassa oproepsysteem is de oproep snel en discreet.
Bovendien kan de kassa medewerker ook oproepen doen die niet door
iedereen hoeft te worden gehoord. Bijvoorbeeld met 1 druk op de knop de
beveiliging aan de kassa laten komen, zonder dat de klant dit in de gaten
heeft. Ook uitstekend in te zetten in vergaderzalen van hotels en congres
cetra. Zo kunnen er tal van collega’s worden bereikt met 1 druk op de knop!

Het Kassa oproepsysteem van VeDoSign.
Voordelen op een rij
• Discreet oproepen
• Geen speaker
omroepen meer
• Beter imago
• Verhoogt veiligheid
• Stand alone system
• Doelgericht oproepen
• Rust uitstraling
• Lagere werkdruk

Vergeet uw oude gewoontes en geniet van
De voordelen van dit systeem.
· Communiceer met diverse medewerkers
in de winkel, magazijn, kantoren en
productie.
· Stil en nauwkeurig oproepen
verbeterend het imago en zorgt voor
snelle assistentie.
· Efficiënt, ontspannen en minder
stress bij het personeel.
· Alleen de gewenste medewerker ontvangt
een piep, tril of combinatie signaal.
· Veel tijdwinst door doelgerichte
boodschappen
Zo simpel
Bij elke kassa kunt u een oproepcoaster
neerleggen. Desgewenst kunt u kiezen uit
een 1, 3 of 5 knops unit de medewerkers
in de winkel, de manager of het magazijn
krijgen een beltpager. U kunt zelf bepalen

waar de oproep terecht zal komen. Heeft u
bijvoorbeeld een 3 knops unit dan kan het
zo zijn dat de oproep onder knop 1 bij de
kassaleiding komt Knop 2 zorgt ervoor dat
de iemand van de vulploeg bij u komt en
knop 3 gaat naar de bedrijfsleider. Maar
wat denkt u van discreet de beveiliging
waarschuwen.

is ‘stand alone’ en behoeft geen installatie.
De unit bij de kassa is oplaadbaar dus geen
stopcontact nodig. Simpel en uiterst doeltreffend.

Naast de keuze uit een oproepunit
(1,3 of 5 knops) heeft u ook keuze
uit diverse pagers. Een horloge waar
de oproep op binnenkomt maar vanzelfsprekend ook een normaal horloge
vervangt. Daarnaast een oplaadbare
beltpager of een pager op een batterijtje.
Uw systeem bestaat simpelweg dan ook uit
slechts een aantal Coasters, een laadunit
voor deze Coasters (eens per 3 maanden op
te laden) en een aantal pagers. Het systeem
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1-, 3- of 5 knops coasters
U kunt zelf bepalen welke betekenis
deze toetsen krijgen.

VeDoSign kan een ontwerp en een bedrukking
voor u verzorgen. Graag adviseren wij u over
de mogelijkheden. Bel ons vandaag nog voor
een afspraak!

Techniek
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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
Keuzemogelijkheid voor 1-, 3of 5 knops coasters

Voorbeeld van indeling
· Knop 1 om koffie bij te vullen
· Knop 2 om de broodjes te laten komen
· Knop 3 voor technische ondersteuning
(beamer doet het niet)
· Knop 4 voor EHBO
· Knop 5 Manager

Pagers kunnen
trillen, licht en
geluid geven

Toepassingen
· Supermarkten
· Doe het zelf centra
· Tuincentra
· Warenhuizen
· Kledingzaken
· Meubel outelts
· Hotel vergaderzalen
· Receptie bel
Een veel gebruikte toepassing is tevens
vergaderzalen van Hotels. De gasten kunnen
met dit systeem direct vanuit de zaal
communiceren met diverse medewerkers.

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

Tel: 035 543 07 38
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