Wachtrij Management Systeem

Wachtrij
Management
Systeem
✓ Geen wachtrijen
✓ Past in 1,5 meter-protocollen
✓ Eenvoudig te implementeren
✓ Vergroot de klanttevredenheid
✓ Combinatie met digitale etalage mogelijk
✓ Klant geeft zelf het doel van het bezoek aan
✓ Opmaak personaliseerbaar

Wachtrij Management System

Contactloos
en snel
Het wachtrij management systeem is ontworpen om de
wachtrijen buiten een winkel te beheren, virtueel en zonder
contact. We willen bijdragen aan het verbeteren van deze
ervaring en een veilige en gezonde afstand bewaren zonder
onze plaats in de rij te verliezen. Het maakt niet uit of klanten
te voet, met de fiets of auto komen en of ze wel of geen
smartphone hebben. Iedereen kan tijdens deze pandemie zijn
virtuele kaartje meenemen en veilig in hun eigen ruimte en
zelfs in de auto op zijn of haar beurt wachten.
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Eenvoudige configuratie en volledig remote
Het wachtrij management systeem kan volledig remote worden geconfigureerd. Elk display of aanmeldzuil dient online
te staan en heeft een aparte URL. Zo is er een aparte URL voor aanmelden via de zuil, een aparte voor weergave van de
wachtrij en kan de portier bezoekers een nummer geven door het invoeren via de webpagina.

Aanmeldopties
Het wachtrij management systeem is voor iedereen toegankelijk. Bezoekers gebruiken hun smartphone,
waarbij het ticket wordt uitgegeven door het lezen van een qr-code of een link. Voor degenen zonder
smartphone, kan een ticketnummer worden opgevraagd bij een medewerker of bij een ticketzuil.

Infoscherm / web app
De tickets worden afgeroepen op een scherm dat buiten de winkel zichtbaar is. Met het
contactloze systeem zal iedereen de mogelijkheid hebben om in een rustige rij te
wachten waardoor hun gezondheid én hun beurt worden gegarandeerd.

Backoffice
Het backoffice/beheersysteem is ook een webapplicatie, zodat
ook deze makkelijk te bedienen is online via een tablet of pc.

Informatie over het
aantal bezoekers
Via het CMS-systeem is het ook mogelijk om te analyseren hoeveel
bezoekers er zijn geweest, wat de wachttijden waren en in de toekomst
waarvoor ze zich hadden aangemeld. Deze gegevens kunnen ook
worden omgezet in diverse grafieken.
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Aanpasbare Player
Krachtige editor om je creativiteit te
stimuleren en je merk te promoten.
Dit allemaal voor een app die beter
bij je bedrijfsimage past.

Benodigdheden
voor app
Om deze app te laten werken heb je
een toestel nodig met een scherm
met een internetverbinding en een
webbrowser (Android, Windows,
Linux, AppleTV, Samsung Tizen,
LG WebOS). Het kan een tablet,
smartphone, touchscreen
of computer zijn.

scan voor meer
informatie
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Prestop is dé touchscreen specialist voor
interactieve oplossingen sinds 1993!
Wij ontwikkelen en produceren touchscreen tafels,
informatiezuilen, bestelzuilen, self-service kiosken,
touchscreens, buitenzuilen, industriële oplossingen,
videowall touchscreens en videowalls.
Prestop is ook gespecialiseerd in speciale projecten.

+31(0)499 367 606 www.prestop.nl info@prestop.nl

