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

Vergeet uw oude gewoontes en geniet  
van de voordelen van dit systeem.
·	 	Communiceer	met	diverse	medewerkers		

in	de	hotel,	magazijn,	kantoren,		
productie,	praktijk	of	horecagelegenheid

·	 	Stil	en	nauwkeurig	oproepen	verbeterend	
het	imago	en	zorgt	voor	snelle	assistentie.

·	 	Efficiënt,	ontspannen	en	minder	stress		
bij	het	personeel.

·	 	Alleen	de	gewenste	medewerker	ontvangt	
een	piep-,	tril-	of	combinatiesignaal.

·	 	Veel	tijdwinst	door	doelgerichte	berichten.

Met 1 druk op de knop informeren
Middels	door	uzelf	vooraf	te	bepalen		
8	default	berichten,	kunt	u	met	1	handeling	
alle	medewerkers	ineens	informeren.

Voorbeeld	indeling	berichten:
1.	 Verzamelen	receptie
2.	 Was	inzamelen
3.	 Aanvoer	F&B
4.	 Agressief	persoon	gemeld
5.	 Melden	magazijn
6.	 Goederenlift	buiten	gebruik
7.		 Inspectie	ronde	begonnen
8.	 Onderbezetting

 
Zo simpel
Bij	uw	receptie	komt	een	terminal	(met		
display)	en	hier	is	een	normaal	toetsenbord	
op	aangesloten.	U	geeft	uw	medewerker	een	
beltpager	of	smartcoaster	mee.	Deze	hebben	
elk	een	eigen	ID	nummer.	U	geeft	het	ID	
nummer	op	de	terminal	in,	en	vervolgens	
kunt	u	op	het	toetsenbord	uw	tekstbood-
schap	ingeven.	Deze	boodschap	verschijnt	
ook	in	uw	terminal	ter	controle.
Met	1	druk	op	de	knop	wordt	de	boodschap	
naar	de	ontvanger	verstuurd.	De	ontvangen	
wordt	op	het	bericht	geattendeerd	door	een	
signaal	van	de	pager	of	coaster.	Dit	signaal	

kan	geheel	naar	uw	eigen	keuze	in	elke	ge-
wenst	combinatie	worden	ingesteld	op	tril-,	
geluid-	en/of	lichtsignalen.

Welk systeem?
De	investering	in	het	SmartCall	oproepsys-
teem	hangt	af	aantal	medewerkers	en	uw	
wensen.	VeDoSign	levert	oplossingen	op	
maat	die	passen	binnen	uw	bedrijfsvoering.		
Wij	adviseren	u	graag	over	de	juiste		
oplossing	voor	uw	bedrijf	of	organisatie.	

Toepassingen
·	 Hotel
·	 Tandartspraktijk
·	 Dokterspraktijk
·	 Klinieken
·	 Horeca
·	 Wellness	centra
·	 Retail	personeel	oproepen
·	 Evenementen	en	beurzen	

Efficiënt werken door duidelijke 
berichten te sturen naar een  
medewerker of een groep  
medewerkers. Vanuit een bedienpost 
(transmitter) wordt direct met  
de verantwoordelijke persoon  
gecommuniceerd. Het SmartCall 
oproepsysteem wordt specifiek  
ingesteld voor uw toepassing.  

Voordelen op een rij
•	 	Tijdwinst	
•	 	Discrete	communicatie
•	 	Serviceverhogend
•	 	Kostenbesparend
•	 	Stil	en	nauwkeurig	oproe-

pen	
•	 	Snelle	assistentie

Innovatieve	communicatie	oplossingen	en	advies	voor	hospitality	gerelateerde	toepassingen	-	www.vedosign.com

SmartCall oproepsystemen 	

Algemeen

Keuze uit verschillende pagers

“ Met één druk op de 
knop een medewerker 
of groep medewerkers  
informeren.”
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COMPLETE SYSTEMEN 
Complete	systeem	met	transmitter,		
pagers	en	oplader.	De	systemen	hebben		
acht	standaard	(default)	berichten	die		
met	één	handeling	naar	alle	medewerkers		
of	een	bepaalde	groep	medewerkers		
kunnen	worden	verstuurd.		
De	systemen	met	toetsenbord	kunnen	zelf	
opgestelde	berichten	versturen	naar	een,	
alle	of	groepen	medewerkers. 
 
LiteCall systeem 
Compleet systeem met transmitter, Top View 
Pagers en oplader. De Top View Pager kan  
aan de broekriem worden bevestigd. Aan de 
voorzijde van de pager zit een transparante 
kaarthouder waar u zelf een instructiekaartje 
achter kunt schuiven. Kan desgewenst tril-, 
licht en geluidsignalen geven.

SmartCall systeem 
Compleet systeem met transmitter met toet-
senbord, SmartCall Pagers en oplader.  
De SmartCall pager kan 3 regels tekst ontvan-
gen, heeft een single button operation en  
een beltclip (broekriem bevestiging) aan  
de achterzijde. Kan desgewenst tril-, licht en 
geluidsignalen geven.

Slim ALPHA paging systeem 
Compleet systeem met transmitter met toet-
senbord, MINI Slim ALPHA Pagers en oplader. 
De oplaadbare Mini Slim ALPHA Pager heeft 
de grote van een visitekaartje, kan 3 regels 
tekst ontvangen en heeft een single button 
operation. Met 1 knop aan- en uitzetten en 
door het de boodschappen scrollen. Kan des-
gewenst tril-, licht en geluidsignalen geven.
Heeft een hangkoord mogelijkheid.

Webbased software 
Wij	bieden	u	diverse	oplossingen	om	de		
pagers	te	beheren	en	aan	te	sturen	met		
Web	based	software.	

Koppeling aan uw eigen netwerk
Met	de	I-Station	aan	uw	netwerk	kunt	u		
vanuit	uw	eigen	netwerk	de	medewerkers	
oproepen	en	eventueel	tekstberichten	
versturen.	

Eenvoudige  
installatie
Het	SmartCall	oproepsysteem	is	net	zo	mak-
kelijk	te	installeren	als	het	is	te	gebruiken.	
Binnen	1	uur	kan	het	systeem	worden		
geïnstalleerd	en	instrueren	wij	uw	perso-
neel.	Geen	lange	gebruiks	aanwijzingen,	
maar	simpele	en	efficiënte	functies	zorgen	
voor	een	probleemloze	werking.

Koop of lease
U	kunt	het	oproepsysteem		
kopen.	Graag	adviseren	wij	u	over	de	moge-
lijkheden	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
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