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

Een VOCOVO-oplossing gaat verder  
dan headsets 
Iedereen op locatie is draadloos verbonden 
met elkaar via de VOCOVO headsets, met  
dekking in elke hoek van de werkplek.  
Teamleden op verschillende verdiepingen,  
in verschillende gebouwen en zelfs collega’s 
die klanten bijstaan buiten het gebouw, 
kunnen communiceren alsof ze zich in  
dezelfde ruimte bevinden met de VOCOVO 
draadloze headsets.

Conference zones 
Teamleden van verschillende afdelingen  
en zelfs verschillende gebouwen kunnen  
onafhankelijk communiceren via één of 

meerdere conferencezones. Gebruikers kun-
nen schakelen tussen zones om met collega’s 
buiten hun directe team te praten.

Ook voor uw toepassing 
Er zijn veel verschillende omgevingen waar 
VOCOVO-headsets veel voordelen kunnen 
bieden. Binnen een korte tijd een mooie be-
stelling afwerken. Hiervoor is een goede lo-
gistiek nodig waarbij communicatie tussen 
het personeel onderling essentieel is. Door 
het uiterlijk van dit systeem ziet de klant 
ook dat uw bedrijf hierop is ingericht. 
Handsfree kunnen alle collega’s  met elkaar 
in contact staan.

VOCOVO is een teamcommunicatie-
oplossing waarmee teamleden en 
collega’s kristalhelder kunnen 
communiceren om vragen van 
klanten en medewerkers direct op  
te lossen. Het systeem gebruikt 
efficiënte, lichtgewicht en toch 
robuuste headsets en neemt team-
communicatie mee naar de next level!

 
Key Features:
·   Kristalheldere audio
·   Lichtgewicht en robuuste headsets
·   Behandeling van telefoongesprekken
·   Enkele of meerdere conference zones
·   Onbeperkte reikwijdte
·    In 3 uur volledig opgeladen
·    Tot 48 uur gebruik vanaf  

één enkele lading
·   Tot 9 uur spreektijd
·   Veilig en vertrouwelijk
 

Geen kabels, geen riempakketten,  
geen bekabeling, gewoon direct  
kristalheldere communicatie.  
Dit betekent minder apparaten en  
betere communicatie, inclusief realtime 
gebeurtenismeldingen, telefonie,  
e-mails en zelfs geo-fencing alerts. 

VOCOVO Draadloze Headsets fastfood 

Efficiënte, 
lichtgewicht 

en toch 
robuuste 

headsets.

Portofoons

“Fastfood gaat om  
service en snelheid”
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VOCOVO Oplaadstations
Het VOCOVO oplaadstation is speciaal ont-
worpen om te werken met de VOCOVO head-
sets. Deze biedt optimale oplaadcondities
om de levensduur te maximaliseren en kan 
maximaal 6 headsets gelijktijdig opladen. 
Het oplaadstation is ontwikkeld met een 
ruimtebesparend en aantrekkelijk ontwerp 
met een LED indicatie die de laadstatus 
toont. De oplaadstations zitten rechtstreeks 
op de netvoeding aangesloten en zijn 
een veilige manier om de apparaten op te 
bergen, waardoor het risico van verlies of 
onbedoelde schade wordt verminderd.

VOCOVO Conference blocks
Met het VOCOVO Conference Block-systeem 
is het bereik onbeperkt. Collega’s kunnen 
direct met elkaar communiceren, waar ze 
zich ook bevinden. 

Met een netwerkinterface kan de dekking 
echt overal worden uitgebreid bijvoorbeeld 
naar een off-site magazijn, distributie-
centrum, hoofdkantoor en verder over de 
hele wereld om uw gehele zakelijke com-
municatie nog efficiënter te maken.

Er zijn veel verschillende omgevingen waar VOCOVO-headsets veel voordelen kunnen bieden.

De VOCOVO oplaadstations zijn speciaal  
ontworpen om te werken met  
de VOCOVO-headsets.

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

Tel: 035 543 07 38

Portofoons

 
Uitbreidingen: De VOCOVO Draadloze Headsets kunnen achteraf 
worden uitbereid met tal van opties.
·   CALLPOINT. Dit zijn serviceknoppen waar de klant op kan 

drukken. Er wordt dan een voice bericht naar de headsets van 
alle beschikbare teamleden verstuurd.De teamleden kunnen 
dan onderling overleggen wie er naar de klant toe gaat. 
U kunt ook contact leggen met CallPoint en alvast de klant 
spreken om mogelijk al een vraag te beantwoorden

·   KEYPAD. Dit is een Call point met 8 voiceboodschappen. Door 
op de juiste knop te drukken wordt één van deze  
voiceboodschappen verzonden naar de headsets van alle  
beschikbare teamleden.

·   CONTROLLER. De zeer geavanceerde controller vormt  
de kern van een VOCOVO draadloze communicatieoplossing 
voor het beheer van de communicatiepunten, zoals de  
KeyPads en CallPoints. Met deze optie kunt u ook de DECT  
telefooncentrale aansluiten en telefoongesprekken  
afhandelen via de headsets. Het hoofdkantoor kan via de  
applicatie direct inspreken op de headsets.

VOCOVO CallPoint

VOCOVO KeyPads

VOCOVO Controller
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