Communicatie oplossingen van VeDoSign
service kan nog efficiënter!
VedoSign is gespecialiseerd in het adviseren en implementeren
van oplossingen en systemen, om optimaal te kunnen
communiceren tussen personeel en gast, met als doel efficiënter
van dienst te kunnen zijn en wachttijden om te zetten in service.
De beloning is terug te vinden in tevreden klanten en omzetver
hoging. U verhoogt uw bedrijfsimage en realiseert rust.
De vervanger van het omroepen of nummertjes systeem. Bij het afgeven van
een bestelling, of bij het
melden voor een afspraak kan u klant of gast
met een handige disc/Pager zich vrij bewegen in of buiten uw locatie. Zodra de gast/
klant gewenst is om zich te melden kan er
een oproep gezonden worden naar de disc,
die middels een visueel, akoestisch- en/of
trilsignaal de gast attendeert. Als u niet met
de coaster wilt werken of meer persoonlijk
de gasten wilt informeren, kunt u kiezen
voor het Gasten (SMS) oproepsysteem. Dan
heeft u de keuze om een Coaster, Smart
Coaster (met tekst display) of per SMS
(smartphone) te informeren.
Gasten
oproepsysteem

kiezen wanneer hij de bediening laat komen.
De bediening heeft een pager die een trilsignaal afgeeft. De klant merkt niets. Efficiënt,
klantvriendelijk, stil en praktisch.

Toepassingen
•	Fastfood - Afhaal
•	Hotels - Restaurants
•	Ziekenzorg - Klinieken
•	Disco - Partycentra
•	Meubel - Keuken - Sanitair
•	Vergaderruimtes - retail

In de situatie waarbij 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 Tafel traceersysteem
heeft de tafel een RFID verbinding met de
gast en de keuken. U loopt direct op de
juiste tafel aan en bespaard veel tijd.
Tafel
traceersysteem

Hand opsteken is niet
meer nodig om bediening
duidelijk te maken dat iets
gewenst is. Voornamelijk
op terrassen is het vaak een ergernis om iets
te willen bestellen of te betalen. De klant
wordt niet opgemerkt. U verhoogt de service
en de omloopsnelheid van uw tafel.
Kelner
oproepsysteem

U kent het vast wel, het
belletje vanuit de keuken
dat er een bestelling klaar
staat om te worden uitgeserveerd. Maar niet altijd bereikt dit belletje
de bediening, en zeker niet als er een terras
is of grote afstanden zijn. De kok kan zelf
Keuken
oproepsysteem
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Vaak u collega nodig voor
een praktische vraag maar
steeds weer bellen is toch
niet handig. Met deze
meest compacte radioset heeft u altijd contact met collega’s eventueel onderverdeeld
in groepen. U verhoogt u werkefficiëntie en
dit zal direct merkbaar zijn in de service naar
uw klant.
Radio
com.
systeem

worden afgewacht. In het cafetaria, de internet hoek, de bibliotheek of wachten tijdens
een wandeling buiten het ziekenhuis.

Patiënten oproepsysteem LAN

App voor HME hardware
Voor het Algemeen, Gasten en Keuken oproepsysteem zijn App’s beschikbaar. Met deze App’s
kunt u de HME hardware systemen beheren
en aansturen. De app’s kunt u downloaden
op uw I-Phone, I-Pad, of andere IOS en Andriod toestellen. Download de App’s via onze
website (www.vedosign.com) van de AppStore.

traceersysteem

Tafel (RFID)

Vaker dan wenselijk moet
een medewerker een beroep doen op een collega.
De oproep gaat dan vaak
over een speaker door de gehele locatie.
Met het Algemeen oproepsysteem kan direct
een tekstboodschap worden gestuurd aan
de juiste persoon. De leiding, Het magazijn,
EHBO, BHV of discreet de beveiliging.
Algemeen
oproepsysteem

Radio communicatiesysteem

Een oproep over de speaker is een storend element
in uw organisatie. Met het
SmartCall tekst oproep
systeem is de oproep snel en discreet. Voor
wachtkamers van klinieken, tandartsen et
cetera, zeer efficiënt en gastvriendelijk.
Bovendien kan de medewerker (receptie)
ook oproepen doen die niet door iedereen
hoeft te worden waargenomen. Uitstekend
in te zetten voor uw BHV toepassingen.
SmartCall
BHV
syteem

Kassa Oproepsysteem

Service van VeDoSign
Zaken doen met VeDoSign moet u een goed
gevoel geven. Service, kwaliteit en uiteraard
de beste condities als prijs en leveringsvoorwaarde. Alle producten staan op voorraad.
Om u ervan te overtuigen dat u de juiste
beslissing maakt kunt u alle producten van
VeDoSign gratis en zonder voorwaarde uitproberen. Elke systeem wordt bij u gratis geleverd en geïnstalleerd. VeDoSign wil alleen
tevreden klanten en u krijgt pas de rekening
als u er in geloofd! Wij hopen u te mogen
verwelkomen als klant.
VeDoSign
Nolenslaan 8, 3741 VT Baarn
Tel. +31 (0)35 543 07 38
Fax +31 (0)35 543 57 56
info@vedosign.com
www.vedosign.com

De grootste ergernis van
een patiënt is voorbij.
Met dit systeem veranderd
u de patiënt in een gast.
De wachtbeleving is niet meer de wacht
kamer maar met gastvrijheid kan overal
Patiënten
oproepsysteem
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