
Optimale bediening met persoonlijke service. De gasten 
kunnen aangeven service te wensen wanneer het hen 
uitkomt! 

Elke tafel heeft een tafelunit, deze tafelunit is gekoppeld aan het 
tafelnummer. De tafelunit heeft vier knoppen; bestellen, betalen, cancel 
en service. Door op één van deze knoppen te drukken, wordt een oproep 
verzonden naar de tekstpager. De bediening krijgt op de tekstpager het 
tafelnummer en de vraag door. Het bediening oproepsysteem werkt als 
aanvulling op de bestaande service. De persoonlijke ronde en het contact 
blijft bestaan, echter hebben de gasten nu de mogelijkheid om service te 
vragen wanneer dit niet door de bediening is opgemerkt. Het systeem heeft 
een bereik tot 300 meter, dit kan worden uitgebreid met een repeater.

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar
Bereik > Tot 300 meter.
Hoeveelheid coasters > Het aantal bestellingen op het piekmoment.

DE TEKSTPAGER D1:
Afmetingen:  L6.8 x B1.7 x H4.7 cm 
Gewicht: 50 gram
Voeding:  AAA batterij
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE TAFELUNIT:
Afmetingen:  L6.2 x B6.2x H1.4 cm
Voeding: CR2450 batterij
Bevestiging: Met schroeven of tape
Zendvermogen: 0.01 Watt
Frequentie: 433.9200 Mhz

COMPLEET SYSTEEM: TAFELUNIT + TEKSTPAGER

TEKSTPAGER D1

TAFELUNIT
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HET BEDIENING OPROEPSYSTEEM



1.

Gasten vragen 
service aan door 

op de knop te 
drukken.

2.

De bediening ziet 
het tafelnummer 

met de vraag op de 
tekstpager.

3.

 De serviceaanvraag 
wordt behandeld 

door 
de bediening.

4.

Nadat de aanvraag 
is beantwoord 

wordt de oproep 
verwijderd.

KEUKEN OPROEPSYSTEEM

Vanuit de keuken kan een oproep worden geplaatst vanaf een oproepunit 
met één, vier, vijf, acht of zestien knoppen. Door op de knop te drukken 
kan de keuken een bedieniningsmedewerker discreet oproepen om het 
eten uit te serveren.

Informeer naar de mogelijkheden. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Meer omzet doordat gasten eerder kunnen bestellen.
 Optimale service met het bediening oproepsysteem.
 Bediening kan efficiënt worden ingezet.
 Gasten zijn snel geholpen. 
 Duidelijke organisatie en tevreden klanten!
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HOE WERKT HET? 


