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Tento software je pomyslným mozkem vyvolávacích systémů. 
Podle potřeby a možností je u menších typů systému možnost 
instalovat na PC. Vždy se ale doporučuje instalovat přímo na 
server uživatele. 

Databázová platforma softwaru, běžící nejčastěji na MySQL 
nebo MSSQL, splňuje maximum požadavků na moderní síťové 
aplikace a hlavně odpovídá i těm nejpřísnějším bezpečnostním 
standardům. Vyvolávací systémy tak lze instalovat například i do 
bank, kde požadavky na zabezpečení jsou jedny z nejvyšších.

Řídící software se skládá z několika součástí pro snazší ovládání 
celého systému:

Modul konfigurace QTmonitor - je nástrojem pro přímou administraci systému. S jeho pomocí lze řešit 
nastavení periférií systému, správu jednotlivých pracovišť, činností, priorit a samozřejmě funkcí systému. 

Modul vedoucích QTremote - je nástrojem vzdálené správy systému. Správce má k dispozici okamžité 
údaje systému a může účelně měnit nastavení systému podle okamžitých potřeb. Například zastavit výdej 
pořadových lístků, nebo měnit priority pro pracoviště, aby umožnil zefektivnit odbavování klientů. Modul 
umožňuje především toto ovládání:

Modul statistik QTstat - Modul statistik je samostatně dodávaný modul, který je funkční pouze s vyvolávacím 
systémem od firmy Tetronik. Tento modul poskytuje uživateli přesné a vypovídající údaje o provozu a efektivitě 
systému jako celku. Dále o zatíženosti jednotlivých služeb a výkonnosti jednotlivých přepážek. Statistická 
data mají především informativní účel. Například vypovídají o efektivitě zaměstnanců, nebo o vytížení činností. 
Jsou ideálním zdrojem informací k úpravám nastavení systému, tak, aby se dosáhlo maximální efektivity 
a zároveň se minimalizovaly čekací fronty. Modul statistik je možné provozovat síťově a to bez jakéhokoliv 
omezení.

Monitor služeb - nastavení jednotlivých služeb a činností systému. Zobrazení délky front čekajících klientů 
na jednotlivé služby, průměrné doby čekání a podobně.
Monitor přepážek - nastavení jednotlivých přepážek a pracovišť. Zobrazení přehledu čekajících klientů 
na přepážky, počtů obsloužených klientů. Možnost nastavení priorit.
Objednaní klienti - pokud je součástí modul QWEB, pak je možno odsud řešit i nastavení a přehledy 
klientů objednaných přes internet.
Přehled klientů - údaje o klientech, kteří prošli systémem. Možnost zpětného dohledání časových údajů, 
například při stížnostech klientů.
Další možnosti: přehled doby čekání, základní statistiky systému, kontrola komunikace periférií.

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Displej halový QDH

Displej přepážkový QDP

Modul internetového objednávání QWEB

Modul hlasového vyvolávání QVOICE

Název kat. ozn.

Přepážkový terminál QPTV/QPT4

Kiosek 19” QVL192

Kiosek 22” QVL222


