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

Software mogelijkheden  
van VeDoSign
 
Collega’s/gasten oppiepen met pc,  
mobiel of tablet 
Direct een bericht sturen vanaf iedere plek 
met behulp van software. Je hoeft niet meer 
naar de transmitter te lopen om een bericht 
te versturen maar doet dat vanaf iedere 
computer, mobiel of tablet. 
 
VeDoSign heeft een aantal standaard 
oplossingen ontwikkeld. Geen ingewikkelde 
programma’s maar eenvoudige zeer handige 
webapplicaties. Er is geen installatie nodig, 
enkel een I-Station, netwerk (wifi voor 
mobile devices) en een pc of device met 
toegang tot internet.

Wat voor oplossingen zijn er?
Op dit moment zijn er drie standaard  
modules:
1.  Pager (met vrije tekst of standaard tek-

sten) 
2. Pager Tabletop 
3. Pager timer applicatie

Door de verschillende modules kunt u zelf 
kiezen wat interessant is. Er zijn nog nieuwe 

modules in ontwikkeling. Daarbij is maat-
werk ook altijd een optie.
 
Hoe werkt het
Uw I-Station is verbonden met uw lokale 
netwerk. Uw computer of mobiele device is 
verbonden met hetzelfde lokale netwerk via 
wifi of een kabel. Wij maken een locatie voor 
u aan in de applicatie met de module die u 
wilt. Via www.vedosign.com logt u uw pc, ta-
blet of mobiele telefoon in op uw applicatie. 
U kunt direct een bericht versturen.

Waarom inloggen
Gekozen is voor een Saas (Software as a  
Service) oplossing zodat u niets hoeft te  
installeren op uw eigen pc/server.  
U hebt vanaf elke plek direct toegang tot  
uw applicatie met uw instellingen.  
 
Ons product is voordurend in ontwikkeling, 
met een SaaS oplossing beschikt u altijd 
over de laatste features.

Locatie en gebruikers
De applicatie is zo gebouwd dat u verschil-
lende locaties kunt inrichten. Een gebruiker 
is uniek binnen de applicatie en maakt  
gebruik van één locatie.  
Teksten en instelling zijn hierdoor  

instelbaar voor iedere locatie, daardoor  
kunt u standaard teksten en TableTop tek-
sten voor de locatie specifiek aanmaken.
 
Het aantal gebruikers is in principe onbe-
perkt maar de gebruikersnamen zijn uniek, 
een naam kan in het hele systeem maar  
één keer voorkomen.
Per locatie is er een superuser die de instel-
lingen kan aanpassen en gebruikers kan 
aanmaken.

Haal meer uit uw pager-systeem door middel 
van software. Stuur rechtstreeks vanaf uw  
telefoon, tablet of PC een bericht naar een  
pager. Hierdoor kunt u uw pagersysteem nog  
beter inzetten binnen uw organisatie.  
U bent niet meer afhankelijk van één punt,  
de transmitter, om berichten te versturen.  
Iedere device, gekoppeld aan uw netwerk  
met verbinding naar internet, kan gebruik  
maken van uw oproep-, BHV systeem. 

Voordelen op een rij
• Vanaf iedere plek pagen
• Standaard teksten
• Vrije teksten
• Digitale Tabletop
• Timer pager
• Onbeperkt gebruikers
• SaaS oplossing
• Geen software installatie 
• Devices onafhankelijk
•  Geen investering in  

hardware nodig
• Eén maand op proef
• Scherpe prijs
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Paging software  

SOFTWARE

TableTop met 8 knoppen.
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Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

SOFTWARE

Voorbeelden van de modules
 
Pager
Met de pager applicatie kunt u kiezen voor 
standaard teksten of vrije teksten. U kiest of 
schrijft een tekst, kiest het nummer van de 
pager en drukt op knop;
 
   - Verzend bericht –
 
Het bericht wordt nu via de applicatie naar 
de transmitter ge-
stuurd,  
de transmitter 
stuurt het vervol-
gens weer door 
naar de pager.
 
 
 
 
 

 
Pager TableTop
Met de TableTop 
applicatie kunt u teksten aan knoppen toe-
wijzen tot 9 pagers en/of pager groepen. Dit 
is uitstekend toe te passen voor o.a. BHV of 
als er vaak standaard berichten moeten wor-
den verstuurd. 

Pager timer
Met de timer applicatie kunt u uitgesteld  
pagen. Het aantal in te stellen pagers is  
onbeperkt. Als de timer start wordt de knop 
groen en als de tijd ‘op’ is dan wordt de 
knop rood en wordt de pager geactiveerd.

Mogelijke toepassing: 
Leg op iedere tafel in een restaurant  
een coaster. Klanten “kopen” minuten  
“onbeperkt eten” en als de coaster af gaat 
 is de tijd voorbij. De klant weet dat de tijd 
‘op’ is maar u ook omdat de knop op  
het scherm rood wordt. De minuten zijn  
in het menu instelbaar.

Informatie over de applicatie
Er zijn één of enkele ‘superusers’ die  
toegang hebben tot instellingen.  
Deze superusers kunnen gebruikers  
aanmaken, teksten aanpassen en timer  
instellingen wijzigen.  

Ook hebben we 
enkele thema’s 
waardoor het  
uiterlijk van de 
applicatie er an-
ders uit kan zien.
 
Omdat we een 
webapplicatie  
ontwikkeld hebben 
kan het uiterlijk 
per browser  
afwijken.  
 
 
De taal van de applicatie is zoals de browser 
is ingesteld. Is de taal niet beschikbaar 
dan is de applicatie in het Engels.

Gasten en klanten kunnen ook gebruik  
maken van de applicatie. U geeft de gast 
toegang tot uw netwerk, een unieke naam  
of gebruik een algemene inlog naam.  
De TableTop is hier zeer geschikt voor.  

Het zou zelfs per hotelkamer kunnen.  
De gebruiker blijft ingelogd tot hij zelf  
uitlogt. De browser kan ook de loginnaam 
en wachtwoord onthouden zodat u maar  
een keer hoeft in te loggen.  
 
Er is een rapport functie voor een overzicht 
van de locaties en gebruikers.

Meer informatie 
Voor meer informatie vraagt u uw distribi-
teur of kijkt u op; 
 
  www.vedosign.com  
 

http://www.vedosign.com

