
Verbeter de wachtbeleving en geef wachtende klanten 
bewegingsvrijheid! 

Geef wachtende klanten een pager mee zodat zij kunnen verder winkelen of 
elders kunnen wachten waar het hen uitkomt. Klanten ontvangen een pager 
wanneer men moet wachten om geholpen te kunnen worden. Elke pager heeft 
een uniek nummer dat refereert naar de klant. Op het moment dat de pager 
wordt uitgegeven kan gelijk de gemiddelde wachttijd aan de klanten worden 
meegegeven, de gemiddelde wachttijd wordt automatisch gemeten door het 
klanten oproepsysteem en is af te lezen op het display van de transmitter.  
Dit klanten oproepsysteem is een alles in één oplossing; een transmitter met 
laadstation en vijftien pagers. Wanneer er meer pagers nodig zijn, wordt het 
systeem uitgebreid met een extra laadstation voor vijftien pagers. Door het 
pagernummer op de transmitter in te toetsen, wordt de pager opgeroepen. De 
pager geeft een licht-, tril- en geluidsignaal zodra deze wordt opgeroepen. Zo 
weet de klant dat men aan de beurt is. Het klanten oproepsysteem heeft een 
bereik tot 600 meter, dit bereik an worden verlengt tot 2 kilometer met een 
repeater. 

Communicatie > UHF radiocommunicatie 

DE PAGER:
Afmetingen:  L6.3 x H13.5 x B1.8 cm 
Gewicht: 127 gram
Laadtijd:  2-4 uur
Batterijduur:  Tot 72 uur
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE ALL-IN-ONE TRANSMITTER:
Afmetingen:  L27.0 x B23.0 x H24.0 cm
Voeding: Netstroom aanlsluiting
Opties: Meet gemiddelde wachtijden
Zendvermogen: 1 Watt

HET LAADSTATION: 
Afmetingen: L27.0 B18.0x H24.0 cm
Laadsysteem: Automatisch doorlaadsysteem

COMPLEET SYSTEEM: ALL-IN-ONE SYSTEEM + PAGERS

PAGER

TRANSMITTER

LAADSTATION 
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HET KLANTEN OPROEPSYSTEEM



1.

Steek de stekker 
van de transmitter 
met laadstation in 
het stopcontact.

2.

Het systeem 
is direct 

gereed voor 
gebruik. 

3.

 Bij uitgifte geldt het 
pagernummer als 
referentie naar de 

klanten. 

4.

Vanaf de transmitter 
wordt de pager

opgeroepen door 
het nummer in te 

toetsen.

OPDRUK OP DE PAGER

Op de pager is ruimte voor uw logo of bijvoorbeeld uitleg over het 
systeem. Klanten kunnen ook worden uitgenodigd bij de koffiecorner om 
de hoek. Wij kunnen het drukwerk voor u verzorgen.

Informeer naar de mogelijkheden.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Verbeter de service en voorkom dat klanten weglopen.
 Verhoog verkoopkansen.
 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Duidelijk in elke taal.
 Optimale werksfeer zonder de druk van wachtende klanten. 
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HOE WERKT HET? 


