Algemeen
oproepsysteem

Klant
Tevredenh.
Systeem

Keuken
oproepsysteem

Gasten
oproepsysteem

Keuken
oproepsysteem

Kelner
oproepsysteem

SmartCall
BHV
systeem

Tafel
traceersysteem

Radio
com.
systeem

Patiënten
oproepsysteem

Logistiek
oproepsysteem

Het HME Waiters Call System is hét keuken oproepsysteem
van VeDoSign. Dit bewezen systeem is ideaal voor alle situaties
waarbij het personeel moet kunnen worden opgeroepen.
Met dit systeem kan de keuken meteen aan de bediening laten weten
dat het eten klaar is. WCS creëert een effectieve workflow dat ten
goede komt aan de klant, personeel en het restaurant image.

Hét keuken-oproepsysteem van VeDoSign
Voordelen op een rij
• Veel minder werkdruk
•	Optimale communicatie
met de keuken
•	Altijd panwarm
op tafel
•	Minder lopen
•	Meer tijd voor gasten
•	Hogere omzet
•	Geen belletjes meer

Als tijd geld is, dan is WCS echt een
manier om te besparen.
Als er een branche is waarbij de uitdrukking
‘van hot naar her’ geldt, is dat de wel de horeca (en dan met name in restaurants).
Hoe goed de logistiek ook is in de keuken,
als het bedienend personeel constant hun
klanten moeten verlaten om in de keuken te
vragen of het eten al klaar is, wordt de tijd
niet goed besteed. Met het WCS kan de keuken
meteen aan de bediening laten weten dat
het eten klaar is.

De voordelen zijn duidelijk:
·	Het bedienend personeel kan zijn aandacht
richten op de klanten, die willen betalen
voor goed eten en goede service.
·	De chef kan zich concentreren op het
bereiden van de maaltijd in plaats van
continu gestoord te worden met de vraag
wanneer het klaar is.

WCS creëert een effectieve werkflow dat ten
goede komt van de klant, personeel en het
restaurant image.

Betere service voor klanten, minder
stress voor het personeel. Twee cruciale
voordelen in een systeem.
·	Het besparen van veel onnodige stappen
·	Het systeem draagt bij aan een
betere werkomgeving
·	Het systeem geeft veel meer zicht
op de klanten c.q. tijd v.w.b.
additionele verkoop
·	Het eten wordt altijd geserveerd
zodra het klaar is.
·	Serverend personeel is meer bezig met
de bediening dan met “keuken-geklets”
·	In een groot restaurant zal minder
personeel nodig zijn.
·	Efficiënte communicatie tussen de keuken
en het bedienend personeel

Zo simpel
In de keuken bedient men de terminal, die
de pager van de betreffende ober/serveerster oproept. De pager reageert hierop met
een vibrering. Compleet discreet, de klant
heeft niet eens door dat de pager afgaat.
Maar de klant ziet wel dat zijn maaltijd
meteen wordt geserveerd, want het gerecht
is nog pan warm.
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Keuken
oproepsysteem
Een positieve ervaring
Het systeem spaar niet alleen tijd, maar het
creëert een compleet andere, relaxte sfeer
tussen de klanten en het bedienend personeel. Het personeel kan zich concentreren
op het goed uitvoeren van hun werk – het
bedienen en vertroetelen van de klanten
met hun aanwezigheid, de verwachtte aandacht wanneer het bijvoorbeeld aankomt op
het bijvullen van de glazen, het weghalen
van de genoten voorgerechten en het brengen
van de rekening. Zo maar een aantal punten
waar recensenten zich vaak aan ergeren.

·	5 Knops transmitter: Met deze oproepunit
vervant u de traditionele keukenbel. Met 5
knoppen kunt u 5 mederwerkers oproepen.
Draadloos systeem en wordt geleverd compleet met oplader. De accu hoeft slechts
eens per 3 maanden te worden opgeladen.
·	Transmitter white board 12 pos.:
Transmitter voor 12 medewerkers.
Met white board om de namen van de
medewerkers op te schijven.
·	Transmitter white board 24 pos.:
Transmitter voor 24 medewerkers.

Dit is wat men nodig heeft
·	Het juiste aantal pagers
·	Een terminal met toetsenbord
en een display
·	Een basis opstelling
·	Eventueel een versterker (repeater),
afhankelijk van de grote van de ruimte.
Signalen worden d.m.v. radio communicatie
verzonden.

Transmitter 20B

LTTX Classic transmitter

Het systeem is net zo makkelijk te installeren
als het gebruik van het systeem. We kunnen
het systeem installeren en het personeel
instrueren alles bij elkaar binnen 2 uur.
Er is geen sprake van ingewikkelde handleidingen – eenvoudige, efficiënte functies
garanderen een probleemloos gebruik.
Iedereen kan de eenvoud van dit systeem
begrijpen.

Koop of lease
We zijn graag bereid om een financiering aan
te bieden om de betaling van deze investering te verspreiden over het nader overeen
te komen aantal maanden. Het systeem kan
worden geleased voor 3 jaar. Indien gewenst,
met optie tot koop.

Transmitters - keuze uit diverse modellen
·	De LTTX Classic: een prijsgunstige transmitter wordt geleverd met siliconenhoes om
de toetsen te beschermen.
·	Transmitter 20B: Transmitter met water en
vet bestedige toetsen. Met 1 druk op de
knop activeert een pager of alle ineens.
Deze transmitter kan maximaal 20 pagers
aansturen.
·	1 Knops transmitter: Met deze oproepunit
vervangt u de traditionele keukenbel. Met
5 knoppen kunt u 5 mederwerkers oproepen.Draadloos systeem en wordt geleverd
compleet met oplader.

Eenvoudige installatie

1 en 5-knopstransmitter

Transmitter 12 en 24 pos.

App voor HME hardware
Voor het Keuken oproepsysteem is een App
beschikbaar op de AppStore. Met de Push
Button Paging App kunt u HME hardware
systemen beheren en aansturen. De App
kunt u downloaden op uw I-Phone of I-Pad,
of andere IOS en Andriod toestel.

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

Tel: 035 543 07 38
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