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Met Logistiek oproepsysteem (LOS) kunt u één-op-één communiceren
met de chauffeur om aan te geven dat hij/zij kan oprijden naar het
betreffende los-dock. Zodra de chauffeur zich bij de expeditiechef
heeft gemeld, ontvangt hij/zij een oproepcoaster of -pager. U geeft de
chauffeur meer vrijheid en creëert rust tijdens het lossen. U verhoogt
de efficiëntie doordat u niet meer hoeft te zoeken naar de chauffeur
en verbetert de communicatie.

Logistiek oproepsysteem van VeDoSign
Voordelen op een rij
• Snelle communicatie
•	Vrijheid chauffeur
•	Niet meer zoeken
•	Geen omroepen
•	Weer of geen weer
•	Rust uitstraling
• Imago verhogend
•	Tijdwinst
•	Geen taalbarrière

U kunt de chauffeur oproepen dat hij/zij
kan oprijden naar het betreffende los-dock.
De chauffeur ontvangt in elk geval een
geluid-, tril- en lichtsignaal. Ondertussen
zou de chauffeur bijvoorbeeld kunnen
gaan slapen of binnen een bereik van 2 km
rondom uw locatie naar een kantine kunnen
gaan of een wandeling maken. U bereikt de
chauffeur dus altijd.
Keuze uit diverse oproepmogelijkheden
Als u niet met de coaster wilt werken en meer
persoonlijk de chauffeurs wilt informeren,
kunt u kiezen uit een smart coaster of smart
pager (met tekst display). Hiermee kunt u
de chauffeur eenvoudig met een tekstboodschap laten weten naar welke gate te komen
om te worden gelost.
Het systeem
Het Logistiek oproepsysteem bestaat uit:
· Een aantal coasters/pagers

· De gewenste laadunit
·	Een terminal met een toetsenbord
en display om iedere disc te kunnen
inschakelen
Voordelen op een rij
Vergeet uw oude gewoontes en geniet van
de voordelen van een nieuw systeem.
·	Niet meer naar buiten en zoeken
naar de chauffeur.
·	Geen misverstanden meer over
waar de chauffeur moet staan.
·	Een tril-, geluid- en lichtsignaal
laat de chauffeur weten dat er
een boodschap is.
·	Efficiënt en snel communiceren
bevordert uw logistiek.
·	Prettig voor de chauffeurs omdat
zij meer rust hebben.
·	Bewegingsvrijheid tijdens het wachten
geeft meer ontspanning.

Zo simpel
VeDoSign biedt meerdere systemen om de
chauffeurs te attenderen. In alle gevallen
heeft u een terminal nodig om de pager te
activeren. Vervolgens maakt u een keuze uit
een pager en de bijbehorende laadunit. Alle
systemen zijn Plug & Play en u kunt direct
aan de slag. De pagers zijn genummerd om
de volgorde aan te kunnen houden. Er is
geen enkel onderhoud nodig en de pagers
laden telkens weer op als ze terug gaan in
de verzamel (laad) unit.
Afstandbediening
Een afstandbediening is
optioneel te bestellen.
Hiermee kunnen pagers
of coasters direct worden ingeschakeld. Uw
medewerker hoeft niet
terug naar de terminal.
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diverse transmitters

Diverse coasters en pagers

Numerieke transmitter

Beschrijfbare transmitter
I-Station
Met de I-Station aan uw netwerk kunt u
vanuit uw eigen netwerk de chauffeurs
oproepen en eventueel
tekstberichten versturen.

Diverse coasters en pagers
Het Logistiek oproepsysteem heeft een
ruim aanbod van coasters en pagers.
Zo kunt u efficiënt communiceren op
de wijze zoals u wenst.
Koop of lease
Graag adviseren wij u over de mogelijk
heden. Bel ons vandaag nog voor
een afspraak!

Tekst transmitter

Diverse transmitters
Het Logistiek oproepsysteem is leverbaar
met diverse transmitters. Wij adviseren
u graag over de juiste transmitter voor
uw bedrijf.

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

Tel: 035 543 07 38
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