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Volgnummersystemen
van de specialisten

Bevordert uw verkopen
 Geef uw klanten het juiste “wacht”gevoel: Iedereen eerlijk in de rij 

Voor iedere situatie een oplossing:
 van éénvoudige volgnummer- tot geavanceerde cliënt-
 begeleidingssystemen

Volgnummersystemen van Zie Displays
De klantverwijssystemen van Zie Displays bieden oplossingen voor iedere 
situatie. Van een systeem voor één taak tot een systeem dat volledig 
 aanpasbaar is aan uw specifi eke toepassing.

Volgnummersystemen, de oplossing voor:
• Retail
• Bedrijven
• Hotels
• Onderwijs
• Overheid

Zie Displays is al ruim acht jaar 
 specialist en  leverancier van  digitale 
(LED en LCD)  systemen. 

Daarnaast is Zie Displays  adviseur 
en leverancier op de volgende 
 gebieden van  communicatie:

• Digital Signage
• Contentverzorging
• Webdesign
• Online marketing

Volgnummersysteem bij Stadswonen



Met volgnummer systemen van 
Zie Displays wordt wachten leuk!

Volgnummersystemen
van de specialisten

Q-Pro volgnummersysteem

Volgnummersysteem bij IBG
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Q-direct
Het meest betaalbare volgnummersysteem:

  Er wordt één dienst aangeboden 
  Bediening met draad of draadloos 
  Met balieverwijzing is mogelijk
  Vloerstandaard van extra zware kwaliteit

Zie Displays kan vele  (gereno m -
meerde)  bedrijven tot haar  klanten   -
kring  rekenen. Een kleine greep:
• Ahoy  Rotterdam
• Ikea
•  Holland  Casino
•  Informatie  Beheer Groep
•  Ballast Nedam
•  Unilever
• KLM
• BP Nederland
• INHolland 
•  Hogeschool van  Rotterdam  
• Universiteit Leiden 
• Diverse  ministeries, 

architecten bureaus en 
 gemeenten

Q-basic standaard
Een professioneel volgnummersysteem met luxe 
uitstraling: 

  Er wordt één dienst aangeboden 
  Werkt stand-alone (zonder PC, niet op het 

netwerk) 
  Modulaire opbouw: eenvoudig uit te breiden 
  Genereren van management informatie is 

 mogelijk 
  Weergave op LCD scherm i.c.m. presentatie is 

mogelijk

Q-basic plus
Gelijk als Q-basic maar het systeem wordt uitgebreid 
naar een ticketdispenser met de mogelijkheid tot drie 
diensten.

Q-pro standaard
Volgnummersysteem met zeer uitgebreide moge lijk heden: 

  Werkt stand alone (zonder PC, maar niet op netwerk) 
  Inzicht in klantenstromen, wachtijden etc. 
  Actuele back offi ce informatie aantal wachtenden 
  Dienst of klant kan met prioriteit worden opgeroepen 
  Tonen volgnummers op LED of LCD scherm : produktpresen-

tatie mogelijk
  Diverse ticketprinters mogelijk, 7 inch tot 19 inch touch screen 
  Onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden 
  Éénmalige aanschaf, geen licentiekosten

Q-pro plus
Werkt gelijk als Q-pro standaard met de volgende extra’s: 

  Inrichting systeem kan via het aanwezige computer netwerk 
  Software keyboards zijn mogelijk


