
Související produkty
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SOFTWARE
Modul internetového objednávání QWEB

QVL192 QVL272 ITVDQPTVQWIN



Standardní funkce vyvolávacích systémů lze rozšiřovat přídavnými moduly, 
které umožní zákazníkovi provoz dalších služeb.

Nejžádanějším z těchto rozšiřujících software je modul internetového 
objednávání QWEB. Jde o aplikaci, která umožní návštěvníku instituce se 
objednat na přesný čas. Výhodou pro klienta je, že když se ve zvoleném 
termínu dostaví do instituce, je volán s vyšší prioritou. Nemusí tedy čekat, 
až na něj přijde řada.

Další zajímavou funkcí je online přehled počtu čekajících klientů na webových 
stránkách instituce. Klient má tedy možnost do přehledu nakouknout a poté 
se rozhodnout, zda vyřídit vše hned, nebo se objednat na vhodný termín.
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SOFTWARE
Modul internetového objednávání QWEB

Doporučené a volitelné příslušenství
Název kat. ozn.

Ovládací software QWIN

Modul SMS QSMS

Přepážkový terminál QPTV

Název kat. ozn.

Výdejna lístků 19” QVL192

Výdejna lístků 22” QVL222

Výdejna lístků 27” QVL272

Klient vstoupí na webové stránky instituce a najde si volbu online objednání. Zde 
si zvolí činnost, kterou hodlá řešit. Činnosti, na které se z různých důvodů objednat 
nelze (termíny jsou již plné, nebo činnost není v provozu), je barevně odlišena 
a nelze ji zvolit. Po výběru činnosti se klient dostane na výběr data a hodiny. Jakmile 
je výběr termínu dokončen, je klient požádán o vyplnění svých údajů. Zde je možné 
vyplnit i číslo telefonu. Pokud je součástí vyvolávacího systému i další modul QSMS, 
pak klient den předem dostane zprávu o upozornění na to, že je v daném čase 
objednán. Objednání končí potvrzením rezervace e-mailem, což je forma 
zabezpečení proti zneužívání objednávacího systému. Často se opakující e-mailové 
adresy lze vyhledat a zablokovat. 
Klient pak dostává potvrzovací PIN. Ten je nutno zadat na obrazovce kiosku po 
příchodu do instituce. Systém tak autentizuje objednaného klienta a ověří, že přišel 
v rámci správného časového intervalu. Pokud vše souhlasí, je klient volán přednostně.

Průběh objednání

Modul lze vizuálně upravit ze strany uživatele vyvolávacího systému
Modul běží na webserveru uživatele, je tedy zapotřebí, aby server 
podporoval MySQL/MSSQL a PHP skripty
Modul je po nainstalování plně ve vlastnictví a rukou klienta. Není tak 
zapotřebí hradit další platby, nebo pravidelné poplatky za provoz modulu
Zabezpečení systému objednávání je řešeno dvojí formou, na úrovni e-mailu objednaného a na úrovni 
identifikačního PINu
Objednávkový systém intuitivně rozlišuje možnosti v objednávacím formuláři. Klient se tak ve formuláři 
dobře orientuje hned napoprvé

Charakteristika


