
Geen omroepsysteem maar communicatie met drukknoppen. Efficiënt, draadloos en 
effectief kassa oproepsysteem!

Bij de kassa ligt een oproepunit met drukknoppen. Elke knop heeft een voorgeprogrammeerde tekst, zoals 
bijvoorbeeld manager, assistentie of beveiliging. Door op de knop de drukken wordt de oproep draadloos verzonden. 
De collega of leidinggevende draagt een tekstpager die de oproep ontvangt en meteen kan zien vanaf welke kassa 
de oproep is gedaan. Elke knop kan één of meerdere tekstpagers in één handeling oproepen. Indien het bereik niet 
voldoende is, kan er een repeater worden geplaatst om het bereik te verlengen tot 2 kilometer.

TEKSTPAGERS: 
De winkelmedewerkers dragen een tekstpager zodat deze overal bereikbaar zijn. Zodra er assistentie nodig is, wordt dit 
op het display van de tekstpager getoond. De tekstpager geeft een licht-, tril- en geluidsignaal welke in het menu van de 
tekstpager kan worden ingesteld. De tekstpagers gebruiken een AAA batterij, de A3 tekstpager kan ook worden geleverd 
met een laadstation voor 10 tekstpagers. Wanneer er verschillende oproepen zijn ontvangen, kan er door de oproepen 
worden gescrold.  

DRUKKNOPPEN:
Bij de kassa ligt een oproepunit, elke knop van de oproepunit verstuurd een voorgeprogrammeerde tekst naar één of 
meerdere tekstpagers. De werkzaamheden hoeven niet worden onderbroken en een extra kassa is snel aangevraagd. De 
oproepunits werken op batterijen, de ronde oproepunit kan ook worden aangesloten op het netstroom met een stekker. 
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KASSA OPROEPSYSTEEM
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TEKSTPAGERS: 
Voeding:  accu of batterij
Leestekens:  tot 84 karakters
Afmetingen: D1: L6,8 x B4,7 x H1,7 cm
 D2: L7,4 x B5,1 x H2,2 cm
 A3: L8 x B5,4 x H2 cm 
 A4: L6,4 x B4,3 x H2 cm
Melding:  licht-, tril- en/of geluidsignaal met tekst

DRUKKNOPPEN:

Voeding:  batterij, accu of netstroom
Afmetingen: 1 knop: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
 4 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
 5 knoppen: L10,4 x B11 x H1,8 cm
 8 knoppen: L5,8 x B11,3 x H2,3 cm

Communicatie > FM UHF / Protocol >  Alphanumeriek / Bereik >  Tot 500 meter



1.

Bij de kassa 
ligt een 

oproepunit met 
drukknoppen.

2.

Wanneer een 
extra kassa of 

assistentie nodig is, 
wordt op de knop 

gedrukt.

3.

 De oproep 
wordt draadloos 
verzonden naar 
de tekstpager.

4.

De winkel-
medewerker 

ontvangt de oproep 
en kan meteen actie 

ondernemen.

DEURBEL DRUKKNOP: 
Een chauffeur kan met een druk op de knop ook aangeven 
aanwezig te zijn zodat de vrachtauto kan worden leeggehaald. 
De oproepunit werkt als deurbel welke communiceert naar de 
juiste winkelmedewerker.

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Snel een extra kassa of assistentie oproepen.
 De cassière hoeft de werkzaamheden niet te onderbreken.
 Winkelend publiek wordt niet gestoord met omroepen.
 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Effectieve communicatie tussen medewerkers.
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HOE WERKT HET? 


