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Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro 
 
Indicatieprijs:  
Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie 
 
Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard ofwel als Plus variant: 
 
Q-Pro Standaard : werkt stand-allone, zonder aparte PC voor de software; 
Q-Pro Plus  : werkt via het computernetwerk, een aparte PC voor de software is nodig. 
 
Alle software en hardware die u bij ons aanschaft is een éénmalige uitgave. Zie Displays werkt niet 
met licenties per jaar of verlenging hiervan. Eventuele uitbreidingen van werkplekken, weergave 
displays of ticketdispensers zijn eenvoudig (eventueel door Zie Displays) te realiseren. Het wijzigen 
of uitbreiden van diensten kan door uzelf (of de beheerder van het systeem) eenvoudig worden 
uitgevoerd. 
 
Q-Pro kan uw relaties en bezoekers op efficiënte en professionele manier verwijzen en begeleiden. 
Het systeem biedt zeer uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van bediening, aansturing en het 
tonen van de door u gewenste informatie naar zowel cliënt als personeel. Van een  eenvoudige 
ticketdispenser met een klantendisplay voor enkele balies tot een complex systeem met 
Touchscreens, LCD schermen en baliedisplays. 
 
 
Enkele voordelen van Q-Pro: 
 
 Actuele en historische informatie over aantal wachtenden 

en wachttijden (per dienst en/of balie); 
 Het systeem heeft onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden; 
 Inzicht in de klantenstromen, wachttijden, bezettingen, 

snelheid en kennis van uw baliepersoneel; 
 Wachtlijst functie waardoor voor een klant alvast bepaalde 

administratie kan worden gedaan. De medewerker kan 
ondertussen andere klanten oproepen en de betreffende 
klant weer als de administratieve handelingen verricht zijn; 

 Een dienst en/of klant kan met prioriteit worden opgeroepen; 
 Omzetverhoging door actuele reclameboodschappen op de 

tickets of beeldschermen waarop u bijvoorbeeld 
bedrijfsinformaties, akties, televisie of animaties kunt 
tonen; 

 De (gevoelsmatige) wachttijd van uw cliënten wordt 
verkort waardoor de sfeer meer ontspannen is; 

 De software wordt éénmalig aangeschaft, er zijn geen 
licentiekosten; 

 Etc. 
 
 
De opbouw van Q-Pro 



 

 
 

  

 
Q-Pro is opgebouwd uit de volgende basiscomponenten: 

 Ticketdispenser (+ client software) 

 Bedieningsunit (Key board) 

 Centraal wachtruimte display 

 Centrale PC (server) (= Q-Pro Plus) 

 Controling Software (Managent) 

 Overige componenten 

 Optionele componenten 
 
 
De Ticketdispenser 
 
Afhankelijk van uw wensen en eisen zijn alle soorten Ticketdispensers leverbaar, van baliemodel en 
zuil tot touchscreen. Voorbeelden Ticketdispensers: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 inch touch screen                           7 inch touch screen                                19 inch touch screen 
 
 
Bedieningsunit 
 
Als bedieningsunit kan het Windows scherm van de medewerker worden gebruikt. Naast deze 
zogenaamde Win-panels kan de bediening ook via Key board geschieden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hardware key board                                 Software key panel 
 
 
 



 

 
 

  

Centraal wachtruimtedisplay 
 
Het centrale display kan een LED scherm zijn of een LCD scherm (of een combinatie van beiden). 
Afhankelijk van de informatie die u op het display wilt tonen en welk uiterlijk deze informatie dient 
te hebben. Ook speelt het omgevingslicht een rol. Indien er sprake is van zoninval op het scherm dan 
is een LED display het meest duidelijk leesbaar. Op het LCD scherm kan naast de volgnummers 
diverse informatie worden getoond (presentaties, afbeeldingen, video etc.) Voor het tonen van deze 
presentaties is de Software Media benodigd. 

 

 LED display, karakterhoogte 10 cm         LED display, karakterhoogte 6 cm          LCD scherm Media 
 
 
Centrale PC (server) (= Q-Pro Plus) 
 
Middels de centrale PC (server) regelt u de basisconfiguratie van Q-Pro. De centrale PC kan door Zie 
Displays worden geleverd of door u zelf worden verzorgd. De minimale specificaties waar de PC aan 
moet voldoen zijn:  

 Windows XP; 

 2 USB poorten; 

 1 vrij PCI slot; 

 1 vrije ethernetpoort; 

 512MB RAM; 

 Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsignalen (back-office) een geluidskaart. 
 
Indien de aanturing over uw netwerk gaat dient de PC aangesloten te zijn op dit netwerk en dient er 
een vast IP adres te zijn. (i.v.m. o.a. printen en aansturing).  
 
 
Controling Software (Management) 
 
Software om de baisinstellingen van Q-Pro op de centrale PC (server) 
mee te definiëren. Met deze software kan ook worden geregeld 
welke statistieken (on line) worden getoond. Voor het management 
is op deze manier uitgebreide informatie beschikbaar met betrekking 
tot de dienstverlening, de wachttijden, de medewerkers, het 
tijdsverloop tussen de transacties etc. 
 
 
 



 

 
 

  

Overige (optionele) componenten: 

 Media PC; 

 Media Software; 

 LCD scherm t.b.v. Media; 

 Baliedisplay(s); 

 Distributie unit (de centrale unit voor het aansturen van de hardware); 

 Systeem power unit; 

 Thermisch papier; 

 Luidspreker (geluidsignaal bij volgend nummer); 

 Afsprakenmodule (voor o.a. het maken van afspraken en reserveringen); 

 Informatie Backoffice; 

 Software voor hoofdkantoor. 
 
Media PC 
Om de klanteninformatie weer te geven op een LCD scherm is een 
“dedicated” PC vereist. Deze PC kan door uzelf worden voorzien of door Zie 
Displays worden geleverd. 
 
De minimale eisen waar de Media PC aan dient te voldoen: 

 Windows XP; 

 2 USB poorten; 

 1 vrije ethernetpoort; 

 512MB RAM; 

 Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsignalen een geluidskaart. 
 
Media Software 
Middels de Media Software wordt de Media PC geconfigureerd en aangestuurd. De software is 
compatible met alle veel voorkomende platforms, eenvoudig te installeren en zeer 
gebruiksvriendelijk.  
 
Media Software plus 
Media software inclusief de gehele opmaak verzorgt door Zie Displays. Hieronder valt dan het in 
huisstijl opmaken van het LCD scherm en het in huisstijl opmaken van de Ticketdispenser. 
 
Baliedisplay(s) 
Naast het centrale wachtruimte display kan het, in een bijvoorbeeld onrustige ruimte, aan te 
bevelen zijn gebruik te maken van baliedisplays. Op deze manier kunnen de clienten bij de 
betreffende balie snel zien welk nummer wordt opgeroepen. 
 

 



 

 
 

  

Montage hardware en implementatie software 
 
Zie Displays kan de montage (inclusief instructie voor de medewerkers) voor u verzorgen. De 
tijdsduur van de installatie varieert tussen de 3 uur voor de eenvoudiger tot circa 10 uur voor de 
complexere installaties (meerdere balies, meerdere wachtruimte displays etc.). 
 

 

Service 
 
Zie Displays verzorgt de service aan door ons geleverde producten. U kunt hiervoor ook een service-
contract afsluiten. In veel gevallen proberen wij u eerst met een telefonische ondersteuning en/of 
een online service van dienst te zijn. Hiermee worden bijna alle storingen verholpen. Het meest 
uitgebreide service contract voorziet u van een directe hulp bij storingen binnen 24 uur, 7 dagen in 
de week. 
 
De vergoeding voor het Servicecontract is afhankelijk van de door u gewenste snelheid van service 
bij een eventuele storing. Het servicecontract kan bestaan uit: Helpdesk, On-line service 
(afstandsdiagnose per modemverbinding), Standaard en Direct Service (voorrang bij hulp). Een 
service technicus zal dan binnen één uur na de storingsmelding telefonisch contact met u opnemen. 
De storing kan hiermee wellicht al zijn verholpen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal één van onze 
service technici snel bij u ter plaatse zijn. Met deze service overeenkomst trachten wij een optimale 
invulling te geven aan de wensen van onze klanten. Indien u echter de voorkeur geeft aan een 
andere aanpak, dan geven wij hieraan graag –in goed overleg met u- gehoor. 
 


