
Verhoog verkoopkansen en optimaliseer de service met 
het retail oproepsysteem!

Bij de zagerij, de keukenafdeling, gordijnenafdeling of op andere 
servicepunten binnen een winkel, groothandel, woonwinkel of bouwmarkt 
kunnen klanten ondersteuning nodig hebben. Met een druk op de knop 
van een oproepunit wordt een winkelmedewerker opgeroepen om op de 
destreffende afdeling te assisteren. Klanten worden altijd geholpen en 
personeel kan efficiënt worden ingezet ter bevordering van de klantenservice. 
U verhoogt verkoopkansen doordat klanten kunnen worden geadviseerd en 
u voorkomt dat klanten ongeholpen de winkel uitlopen. Wanneer klanten 
een oproep plaatsen, wordt op de tekstpager dit bericht ontvangen. De 
winkelmedewerker ziet waar de oproep vandaan komt en kan zodoende 
zorgen dat de klanten geholpen worden. Het retail oproepsysteem werkt één 
op één tussen de verzender en de ontvanger, draadloos over een afstand tot 
500 meter. Met een repeater kan dit bereik worden verlengd tot 2 kilometer.

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar.
Bereik > Tot 500 meter.
Capaciteit > Oneindig in allerlei combinaties.

DE TEKSTPAGER:
Afmetingen:   L6,4 x B4,3 x H2,0 cm 
Gewicht: 42,5 gram
Voeding:  AAA batterij

OPROEPUNIT 1:
Afmetingen:  L5,8 x B11,3 x H2,3 cm
Gewicht: 85 gram
Voeding: 3 AAA batterijen

OPROEPUNIT 2:
Afmetingen:  L10,4 x B11 x H1,8 cm
Gewicht: 130 gram
Voeding: Accu of netstroom

COMPLEET SYSTEEM: OPROEPUNIT + TEKSTPAGER

OPROEPUNIT 2

OPROEPUNIT 1
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1.

Plaats op 
strategische 

plekken in de 
winkel een 
oproepunit.

2.

Wanneer een klant 
hulp nodig heeft, 
drukt deze op de 

knop.

3.

 De medewerker 
ontvangt de 

hulpvraag op de 
tekstpager.

4.

De klant wordt 
geholpen en de 
medewerker is 
multi-inzetbaar. 

KLANTENSERVICE
Klantenservice is een belangrijk item in de retailbranche. Door klanten de mogelijkheid te geven om een verkoper 
of adviseur op te roepen, verhoogt u de service en kan personeel effciënt worden ingezet. Op minder drukke dagen 
kunnen mederwerkers twee of meer afdelingen beheren zonder dat de klanten uit het oog verloren worden. Sommige 
specifieke producten vragen om uitleg. Klanten kunnen met het retail oproepsysteem om service vragen en u kunt uw 
kans op verkopen vergroten.

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Verhoog verkoopkansen en optimaliseer de service.
 Klanten worden altijd geholpen.
 Medewerkers zijn multi-inzetbaar.
 Bespaar op personeel bij minder drukke dagen.
 Draadloze communicatie tussen verzender en ontvanger.  
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HOE WERKT HET? 


