
Vergeet oude gewoontes en geniet van 
de voordelen van een nieuw systeem
·  De communicatie met uw gasten, 

het systeem van de toekomst, ideaal 
voor cafetaria’s, cafe’s, restaurants 
en terrassen

·  Stille, nauwkeurige communicatie met 
uw gasten, geen irritante luidsprekers

·  Geen misverstanden meer over 
wie wat heeft besteld

·   Een trilsignaal en een knipperend licht; 
duidelijk in elke taal

·  Personeel hoeft niet meer te bedienen, 
waardoor er minder personeel nodig is

·  Efficiënt, ontspannen en minder stress 
voor gast en personeel

·  Geen lange wachtrijen voor de balie 
Het Gasten oproepsysteem creëert een hele 
nieuwe, plezierige en ontspannen ambiance.
Hoe verhoogt u de klantenservice, maar 
behoudt u tegelijkertijd de voordelen van 
self-service?

Zo simpel
Het Gasten oproepsysteem bestaat uit een 
elektronische schijf (coaster) met een tril-
signaal en fl itslampjes. Wanneer de klant 
heeft besteld en betaald, ontvangt hij een 
coaster die kan worden meegenomen naar 
de tafel. Is de bestelling gereed, dan scha-
kelt uw medewerker de coaster in vanaf de 
terminal. De coaster geeft dan een discreet 
trilsignaal af en het lampje gaat knipperen, 
waardoor de gast weet dat de bestelling ge-
haald kan worden. Indien gewenst ook een 
geluidsignaal.

De voordelen
Het Gasten oproepsysteem biedt meerdere 
duidelijke voordelen. Uw gasten en het 
personeel veroorzaken geen onnodig rumoer 
meer en er ontstaan geen lange dubbele 
wachtrijen. De gast wacht rustig aan zijn 
tafel tot de bestelling klaar is. Dit maakt 
het bestellen en wachten veel minder 

onrustig voor uw gasten, die nu niet meer 
op schreeuwend personeel hoeven te letten 
tot hun bestelling klaar is. 
Maar het betekent ook een verhoogde drank-
omzet; wachtend tot de bestelling klaar is, 
kunnen uw gasten rustig aan hun tafel een 
drankje nuttigen. Gebruikt u het Gasten op-
roepsysteem, dan zal uw klant uw restaurant 
ervaren als een oase van rust. De kwaliteit 
van het eten is samen met het Gasten 
oproep systeem één van de beste argumen-
ten in de dagelijkse concurrentie.
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Voordelen op een rij
• Geen wachtrijen
•  Lagere werkdruk
•  Bewegingsvrijheid gasten
•  Geen omroepen meer
• Beter imago
• Hogere omzet
• Rust uitstraling
• Meer drankomzet
•  Meerwaarde producten 

aanbieden

Het Gasten oproepsysteem van VeDoSign is een bewezen systeem, 
ideaal voor alle situaties waarbij een klant wacht op een afspraak 
of bestelling. Wanneer de klant heeft besteld ontvangt hij een coaster 
die kan worden meegenomen. Is de bestelling gereed, dan gaat de 
led lampjes knipperen en de coaster gaat trillen, eventueel met een 
geluidsignaal erbij Simpel!

Hét Gasten oproepsysteem van VeDoSign
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Wat u nodig heeft
Het Gasten oproepsysteem bestaat uit:
·  Het juiste aantal coasters
·  Een laadstation voor de coasters (per 15)
·  Een terminal (zender) met een toetsen-

bord en display om iedere coaster te 
kunnen inschakelen 

De signalen worden verzonden door middel 
van radio communicatie.

Terminals - keuze uit vier terminals
·  De IQBase: volledig water-, vuil- en vetbe-

stendig. De toetsen zijn gesloten waardoor 
er geen vuil tussen kan komen. Eenvoudig 
te reinigen en kent vele praktische opties.

·   De LTTK basic: een prijsgunstige transmitter 
wordt geleverd met siliconenhoes om de 
toetsen te beschermen.

· 

·    De StarCall: Nummerieke transmitter met 
zichtbaar uitstaande coasters.

·   De Mini TX: een kleine handzame LeeTek 
transmitter. Water en vet bestendig.

Voordelen
· Geeft licht signaal en trilt
· Tot wel 3 km bereik
· Oplaadbare coasters
·  Eenvoudig verloren coasters te lokaliseren
·  Lange levensduur accu door geen 

doorlaad unit (smart charging)
· Alle Coasters in 2 uur geladen
· Accu gaat 3-5 jaar mee
· Kan worden uitgebreid tot 999 coasters
·  Heeft een ingebouwde timer om de 

wachttijden te meten
 
Eenvoudige installatie
Het Gasten oproepsysteem is net zo makkelijk 
te installeren als het is te gebruiken. 
Het systeem is plug & play. Wij instrueren 

uw personeel. Geen lange gebruiks aan  wij-
zingen, maar simpele en efficiënte functies 
zorgen voor een probleemloze werking.

App voor HME hardware 
Voor het Gasten oproepsysteem is een 
App beschikbaar op de AppStore. 
Met de GuestCall App kunt u HME hardware 
systemen beheren en aansturen. 
De App kunt u downloaden op uw I-Phone of 
I-Pad, of andere IOS en Andriod toestel. 

Koop of lease
U kunt het gasten oproep systeem kopen. 
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
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 RECLAME OP DE COASTERS
Het Gasten oproepsysteem heeft een 
ruim aanbod van coasters. Met de 
coasters kunt u reclame maken voor 
uw eigen pro ducten of voor de produc-
ten van uw leveranciers. U kunt zo uw 
investering terugverdienen en nauwer 
samenwerken met uw leveranciers. 
Wij dragen zorg voor het praktische 
deel, zoals het drukken van 
advertenties op de coasters.

te installeren als het is te gebruiken. 
· 


