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OBSLUHA KLIENTŮ
Přepážkový terminál virtuální QPTV

QVL192 QVL272 QDH QDP QWIN



Moderní vyvolávací systémy dnes běžně komunikují po LAN síti uživatele 
a pro obsluhu klientů je pak vhodný virtuální přepážkový terminál.

Jedná se o velmi intuitivní software, který je instalován na každém pracovišti, 
které řeší obsluhu návštěvníků. Aplikace je malá proto může být spuštěna 
i při jakékoliv jiné pracovní činnosti. Lze ji také rovněž minimalizovat na 
lištu. S každý novým klientem ve frontě proběhne akustické a vizuální 
upozornění obsluhy.

Kromě funkcí, které již patří ke standardu, jako je volání klientů, možnost 
opakovaného volání klienta, možnost přeposlání klienta na jiné pracoviště, 
zobrazení fronty čekajících klientů má také funkce síťové. Podstatná 
je možnost přihlášení uživatele, což znamená, že konkrétní uživatel 
se může přihlašovat na více pracovištích, ale ve statistikách lze jeho 
data zobrazit. Další zajímavou vlastností je komunikace, kdy obsluhující 
má možnost zaslat zprávu na jedno nebo více pracovišť, ale také na 
terminál pro výdej pořadového lístku. V neposlední řadě je zajímavý 
systém pokladny, kdy obsluhující takto může řešit příjem nejrůznějších 
poplatků.

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Displej přepážkový QDH

Displej halový QDP

Modul internetového objednávání QWEB

Název kat. ozn.

Ovládací software QWIN

Kiosek 19” QVL192

Kiosek 27” QVL272

Standardní funkce volání klienta, opakované volání, přeposlání na jiné pracoviště. Možnost volání mimo 
frontu, možnost volání čísla klienta zadaného manuálně.
Zobrazuje počet čekajících klientů ve frontě a čas probíhající obsluhy aktuálně volaného klienta.
Možnost minimalizace aplikace, nebo její odložení na spodní lištu pracovní plochy počítače.
Aplikace má možnost nastavení trvalého zobrazení. Je tedy viditelná i při práci s jiným software.
Akustická a optická signalizace nově příchozího klienta.
Podporuje možnost přihlášení uživatele. V systému je tak možné sledovat uživatele, i když střídají svá 
pracoviště.
Umožňuje zaslání krátké textové zprávy buď všem pracovištím, nebo jednomu konkrétnímu.
Podpora práce s pokladnou. Pro tuto funkci musí být na terminálu přihlášen uživatel.
Detailní přehled fronty klientů.
Evidence dořešení klienta.

Charakteristika
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