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Snel en doelgericht met uw collega communiceren bespaard tijd
en verhoogt de servicegraad. Efficiëntie binnen uw organisatie
verhoogd uw service en dienst. De kwaliteit en kwantiteit van
uw product en uw imago verbeteren aanzienlijk.
VeDoSign biedt een uitgebreid assortiment.

Hét Radio Communicatiesysteem van VeDoSign
Voordelen op een rij
• Service verhogend
• Meer rust voor het personeel
• Minder kans op
miscommunicatie
• Verhoogt werkefficiëntie
• Tijd besparing
• Minder lopen
• Imago verbetering
• Toename Kwantiteit
• Kostenbesparing

Vertrouwde kwaliteit
Met VeDoSign’s TDX serie heeft u een compact systeem. Het Two Way Radio systeem
heeft 16 kanalen en 154 privé modes met
een zendvermogen van 0,5W tot 2W. Even
snel de keukenhulp vragen om iets te halen
uit het magazijn. Of nog even aan de keuken
doorgeven dat de biefstuk toch medium
moet zijn i.p.v. well done. Doorgeven dat er
een kind is gevallen en een pleister noodzakelijk is, of dat er een tafel is vrijgekomen.
Zo zijn er tal van zaken die even moeten
worden geregeld maar die uw orderflow behoorlijk kunnen ophouden. Deze TDX kan
worden gekoppeld met de portofoon van
Kenwood en Motorola.

·
·
·
·

Theater
Pret- en vakantieparken
Bedrijventerreinen
Bewaking

Klant communiceert zelf
met alle medewerkers
Winkels die graag ook met portofoons werken zonder daarnaast ook een pager te moeten meedragen heeft VeDoSign een Voice
servicemelder ontwikkeld. Dit een combinatie van de service knoppen en de portofoon.
Voor de klant het zelfde principe maar i.p.v.
een tekst bericht te versturen, wordt er een
voice bericht naar de portofoons gezonden.
Vervolgens kan het personeel onderling afspreken wie er naar de klant gaat.

Toepassings segmenten:
· Hotel
· Transport
· Sport- en muziekevenementen

TDX Retail - Horeca Portofoon
De TDX one is een handzame, professionele
en betaalbare portofoon voor gebruik bij Re-

tail en Horeca. De TDX
one is voorzien van
oranje slipvaste handgrepen en heeft 16 PMR
kanalen. De 2 kleuren
LED aan de bovenkant
geeft aan wanneer de
portofoon zendt of ontvangt.
Wordt geleverd inclusief
een Hear&Speak Kewood
headset.
· 16 PMR kanalen
· 2 kleuren LED
· Slipvast handgrepen
· Riemclip
· Bureaulader
· Kenwood accessoire
aansluiting

Innovatieve communicatie oplossingen en advies voor hospitality gerelateerde toepassingen - www.vedosign.com
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VOICE SERVICEMELDER
Een combinatie van de serviceknoppen
en de portofoon. De klant stuurt met de
serviceknop een voice-bericht naar de
portofoons.

Kenwood PKT 23E
Belangrijkste
kenmerken:
· Vergunningsvrij
· Eenvoudig gebruik
· Compact en robuust
· 8 kanalen
· IP54
· Toon waarschuwing
· Scan
· Toetsenvergrendeling
· Beltoon

Motorola CLP 446
Retail

Uitgebreid assortiment voor de industrie
VeDoSign heeft van de belangrijkste industriële portofoons een assortiment samengesteld. Alleen de meest betrouwbare units
zijn hierin opgenomen.
Grote projecten worden door ons begeleid.
Wij doen een range test, inventariseren
de behoeft en komen met advies.
Bij grootbereik toepassingen verzorgen
wij de installatie van o.a. versterkers en
antenne op het dak.

Belangrijkste
kenmerken:
· 8 Kanalen met
PL codes
· Extra grote zendtoets
· Smart Status
indicator voor
actieve kanaalbatterij status, ontvangen
en zenden
· Voice menu
· Monitor/Scan modes
· VOX
· Tot 14 uur batterij duur
· 500mW zend vermogen

Motorola SL1600
Belangrijkste kenmerken:
· Digitaal of analoog
· Micro USB aansluiting
· Zeer kleine antenne
· LED display

· Eenvoudige schakelaars
· 14 uur gebruik op een batterij lading
· Spatwater- en stofdicht

Motorola DP1400 Digitaal
Belangrijkste kenmerken:
· IP54
· 16 kanalen
· Robuust
· Analoog
· Digitaal
· Upgrade analoog naar
digitaal mogelijk
· Gelijke oplader als CP040
· Zelfde batterij als CP040
· Accessoire aansluiting als
CP040

Portofoon Kenwood
TK-3501
·
·
·
·
·
·

Vergunningsvrij
Eenvoudig gebruik
Compact en robuust
Programmeerbaar
Groot bereik
Kenwood accessoire
aansluiting
· VOX functie
· 16 kanalen
· IP54

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

Tel: 035 543 07 38
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