
Oproepsystemen en communicatie oplossingen 
    verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid

Horeca

Klantvriendelijk, omzetverhogend  
en kosten besparend! 
Het systeem dat de communicatie tussen  
uw gasten en medewerkers aanzienlijk  
verbetert en irritatie wegneemt.

Simpel!
Het kelner oproepsysteem van VeDoSign  
creëert een effectieve werkstructuur die ten 
goede komt aan zowel de gast als aan het 
personeel en het imago van het restaurant.
Op elke tafel staat een oproepunit met één 
of drie knoppen. De oproepunit van het  
kelner oproepsysteem bevat digitale toetsen 
waarmee de gast de bediening met één druk 
op de knop kan oproepen. Uw personeel 
draagt een horloge. De bediening ziet op het 
horloge meteen door welke tafel ze opgeroe-

pen worden, en wat de gast wenst. U kunt 
meerdere tafels aan één horloge toewijzen, 
maar uiteraard kunnen ook alle personeels-
leden tegelijk het zelfde signaal ontvangen. 
Een beeldscherm bij de kassa waarop te zien 
is bij welke tafel assistentie is gewenst is  
natuurlijk ook één van de mogelijkheden.

Kwaliteit en service verhogend
Met dit systeem zullen uw gasten niet meer 
met hun hand aangeven dat bediening  
gewenst is. Met een keuzeknop kan de gast 
direct aangeven of deze wil bestellen  
of betalen. Met deze service zal uw gast zich 
altijd geholpen voelen. Als een gast wil be-
talen hoeft deze dit niet eerst aan te geven. 
U komt direct met de rekening aan tafel. 
Dit bespaart veel tijd en deze tijd kan beter  
worden besteed aan meer omzet en service.

Tafelstandaard met kaarthouder  
De houder van het kelner oproepsysteem is 
een uitstekende reclamedrager. VeDoSign 
kan een ontwerp en een bedrukking voor u 
verzorgen. Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel ons vandaag nog voor 
een afspraak!

U heeft het vast weleens meegemaakt, 
u zit op het terras of in een restaurant 
en een bestelling laat lang op zich 
wachten, de bediening ziet een tafel 
over het hoofd. Met als gevolg knip
pende vingers, geroep en gezwaai en 
zelfs ontevreden gasten die willen 
weglopen. Dat leidt soms tot frustratie 
bij uw medewerkers en gasten.  
Om dit soort situaties te voorkomen is 
er het kelner oproepsysteem. 

Voordelen op een rij
•  De gasten worden snel en 

altijd geholpen
•  Hogere omloopsnelheid
•  Meer omzet
•  Minder lopen voor  

personeel
•  Beter imago voor uw 

restaurant
•  Minder stress voor  

personeel en gasten
•  Meer overzicht
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Kelner oproepsysteem budget

Tafel oproepunit. Werkt op batterijen  
en is waterdicht. Bereik is c.a. 150 meter.

Eenvoudige  
standaards,verkrijgbaar  

in diverse kleuren
Luxe moderne 

standaard
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Het Kelner oproepsysteem bestaat uit:
· Oproepunits voor op de tafels.
· Horloge’s om het personeel op te roepen.
·  Een extra beeldscherm bij de kassa  

(optioneel).
·  Tafelstandaards met kaarthouder  

(optioneel).

Eenvoudige installatie
Het kelner oproepsysteem kan binnen  
30 minuten worden geïnstalleerd. Geen  
lange gebruiksaanwijzingen, maar simpele 
en efficiënte functies zorgen voor een  
probleemloze werking.  

Standaards
Wij kunnen u een reeks aan verschillende 
eenvoudige standaards leveren. U kunt ook 
geheel naar eigen wens een standaard door 
VeDoSign laten ontwerpen en maken.

Ontdek de voordelen van  
het Kelner oproepsysteem;
· Omzetverhogend en kostenbesparend 
· Geen lange wachttijden meer 
·  Klanten bestellen sneller een  

extra drankje 
· Snellere tafelomloop 

·  Geen frustraties bij uw gasten door  
snellere bediening 

·  Soepeler verloop van bestellingen  
ideaal voor tafels uit het zicht 

·  Personeel is gericht bezig met het  
bedienen van de klant 

·  Mogelijkheid tot reclame te plaatsen in  
de houder op tafel. 

Koop of lease
U kunt het Kelner oproepsysteem kopen  
of leasen. Graag adviseren wij u over de  
mogelijkheden van gespreide betaling of 
lease met de optie van aankoop na de  
lease periode. U spreidt dan uw investering 
over een langere periode.

Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

Horeca

“  Klanten bestellen  
sneller een  
extra drankje.”
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