
Complete aansturing vanuit de applicatie met 
wachttijdindicatie en data voor verdere analyse. 

Vanuit de applicatie worden bezoekers geregistreerd en vanuit de software 
kunnen wachtenden worden aangestuurd. De makkelijk ingerichte interface is 
voor iedereen te gebruiken en geeft een duidelijk overzicht van wachtenden 
met wachttijden en eventuele specifieke informatie per bezoeker. De 
bezoeker ontvangt een coaster of een tekstpager, maar kan ook per sms 
worden opgeroepen. De coaster geeft een licht-, tril- met geluidsignaal, de 
tekstpager kan ook een instructie tonen van 64 karakters.

Communicatie > UHF radiocommunicatie 
Bereik > Tot 800 meter
Applicatie > Verkijgbaar in de Appstore

DE TEKSTPAGER L1:
Afmetingen:  L6.35 x H4.45 x B1.9 cm 
Gewicht: 60 gram
Voeding:  AAA batterij
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE COASTER:
Afmetingen:  L11 x B11 x H1.8 cm 
Gewicht: 110 gram
Voeding:  Accugeladen
Batterijduur:  Tot 48 uur
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal
LED-kleuren: Rood, blauw, groen, wit of regenboog

DE TRANSMITTER:
Afmetingen:  L19 x B10 x H6 cm
Zendvermogen: 3 watt
Bereik: Tot 800 meter
Extra: 2 dry contacts voor monitoring /
 Toetsenbord aansluiting

COMPLEET SYSTEEM: SOFTWARE + TRANSMITTER + ONTVANGER

ONTVANGERS

TRANSMITTER

WACHTLIJST APP 
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HET WACHTLIJST OPROEPSYSTEEM



1.

De bezoeker meldt 
zich en wordt 
in de software 
opgenomen.

2.

Vervolgens 
ontvangt deze 
bezoeker een 
coaster of een 

tekstpager.

3.

 Vanuit de software 
wordt de bezoeker 
geattendeerd via 
de coaster of een 

tekstpager.

4.

Zodoende weet 
diegene waar 
men verwacht 

wordt.

RECLAME OP DE COASTER

Op de coaster is ruimte voor uw logo of het logo van een leverancier. 
Diverse leveranciers zijn geïntresseerd om mee te investeren wanneer het 
logo van deze leverancier mag worden afgebeeld. Het is mogelijk om een 
korte beschrijving of plattegrond af te beelden op de coaster.

Informeer naar de mogelijkheden. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Optimale wachtbeleving.
 Analyse van de gegevens mogelijk.
 Totale beheersing van de logistiek.
 Een duidelijke organisatie!  
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HOE WERKT HET? 


