SmartCall
BHV
systeem

U herkent het vast wel. Een oproep over de speaker of er assistentie of
een gast kan komen. Mogelijkerwijs moet u zelfs gaan zoeken naar de
juiste persoon. Een storend element in uw organisatie.
Met het SmartCall BHV systeem is de oproep snel en discreet.
Voor wachtkamers van klinieken, tandartsen et cetera, zeer efficiënt en
gastvriendelijk. Bovendien kan de medewerker (receptie) ook oproepen
doen die niet door iedereen hoeft te worden waargenomen.

Het SmartCall BHV systeem van BHVtotaal
Voordelen op een rij
• Discreet oproepen
• Geen speaker
omroepen meer
• Tekstboodschap
• Verhoogt veiligheid
• Stand alone systeem
• Doelgericht oproepen
• Rust uitstraling
• Lagere werkdruk

Vergeet uw oude gewoontes en geniet
van de voordelen van dit systeem.
· Communiceer met diverse medewerkers
in de winkel, magazijn, kantoren,
productie, praktijk, horecagelegenheid.
· Stil en nauwkeurig oproepen verbetert de
klantervaring en het bedrijfsimago.
· Efficiënt, ontspannen en minder stress
bij het personeel.
· Alleen de gewenste medewerker ontvangt
een piep, tril of combinatie signaal.
· Veel tijdwinst door doelgerichte boodschappen.
Met 1 druk op de knop informeren
Middels door uzelf vooraf te bepalen 8 default boodschappen, kunt u met 1 handeling
alle BHV medewerkers ineens informeren.
Bijvoorbeeld:
1. Bel 600 EHBO/BHV
2. Ontruiming magazijn

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ontruiming kantoren
Beveiliging productie
EHBO melden receptie
Bommelding ontruimen
Oefening melden receptie
Piepertest

U kunt ook groepen indelen en deze
afzonderlijk snel bereiken.
Zo simpel
Bij uw receptie komt een terminal (met
display) en hier is een normaal toetsenbord
op aangesloten. U geeft uw gast, patiënt of
medewerker een beltpager of smartcoaster
mee. Deze hebben elk een eigen ID nummer.
U geeft het ID nummer op de terminal in,
en vervolgens kunt u op het toetsenbord uw
tekstboodschap ingeven. Deze boodschap
verschijnt ook in uw terminal ter controle.
Met 1 druk op de knop wordt de boodschap

naar de ontvanger
verstuurd. De ontvangen wordt op
de boodschap
geattendeerd door
een signaal van de
pager of coaster.
Dit signaal kan geheel naar uw eigen
keuze in elke gewenst combinatie
worden ingesteld op tril-, geluid- en/of
lichtsignalen.

SmartCall
BHV
systeem
Pagers - De pagers kunnen trillen, licht
en geluid geven
Beltpagers

Horloges

SmartCoasters
met tekst display

· E en Horloge
Hoofdzakelijk voor uw vaste personeel die
geregeld boodschappen krijgen. Handig
om snel deze boodschap te lezen.
· Een Belt pager
Dit is een pager die eventueel aan de
riem of handtas, laptoptas kan worden
meegedragen. Hier heeft u de keuze in
een oplaadbare pager of een pager met
een batterijvoeding.

Techniek
·
·
·
·
·
·
·

UHF techniek
Bereik tot 2 km
Laadtijd is 2 uur
Levensduur accu is 3 jaar
Pagers met AAA batterij (1 jaar)
Vaste teksten mogelijk (default)
Pagers kunnen trillen, licht en
geluid geven

Toepassingen
· BHV
· Tandartsen praktijk
· Dokterspraktijk
· Klinieken
· Horeca reserveringen
· Wellness centra
· Retail personeel oproepen
· Evenementen en beurzen
Wat heeft u nodig
In ieder geval heeft u een terminal (zender)  
nodig en een toetsenbord. Daarnaast kunt u
kiezen uit een reeks ontvangers (pagers)
· Een SmartCoaster met tekst display.
Deze worden gestapeld geladen en worden
in de regel in de hand door uw gast meegedragen.

Combinatie
interventiesysteem
Het SmartCall BHV
oproepsysteem is
uitstekend te combineren met een Nood-interventie oproepsysteem.

De terminal, het toetsenbord
en een oplader voor de pagers.

Eenvoudige installatie
Het SmartCall BHV oproepsysteem is net zo
makkelijk te installeren als het is te gebruiken. Binnen 1 uur kan het systeem worden
geïnstalleerd en instrueren wij uw personeel. Geen lange gebruiksaanwijzingen,
maar simpele en efficiënte functies zorgen
voor een probleemloze werking.

Koop of lease
U kunt het SmartCall BHV oproepsysteem
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 BHVtotaal.nl vandaag
nog voor een afspraak!

Tel: 0252 - 419 247

