SYSTEM KOLEJKOW Y

PROFESJONALNIE
od samego wejścia

Pierwsze wrażenie tworzy się tuż za drzwiami. KolejkoBot rozwiązuje problem niechcianych
kolejek. Przyjazna atmosfera, uśmiechnięci klienci, zaciekawieni goście, to wszystko jest
możliwe dzięki naszemu systemowi kolejkowania.
Główną zaletą aplikacji jest jej przejrzystość i wielozadaniowość. System posiada możliwość
dowolnego zestawienia potrzebnych funkcji lub korzystania tylko z podstawowych narzędzi.

MOŻLIWOŚCI KOLEJKOBOTU
Zasadniczą funkcją KolejkoBotu jest zapewnienie płynności obsługi klientów. Zastosowanie wielu rozwiązań sprawia, że
system stał się bardzo uniwersalny i łatwy w obsłudze. Szeroki wybór opcji pozwala między innymi na:

1

Drukowanie biletów zarówno przez personel obsługujący jak i samodzielnie przez klientów.

2

Zautomatyzowana oraz ręczna obsługa jednej kolejki przez wiele stanowisk oraz wielu kolejek przez jedno
stanowisko.

3

Przenoszenie biletów pomiędzy kolejkami.

4

Obsługa z pierwszeństwem osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

5

Umieszczanie reklam na panelach informacyjnych.

6

Tworzenie specjalnych wirtualnych punktów (gablot) informacyjnych.

ZALETY SYSTEMU
Wprowadzając system KolejkoBotu możesz liczyć na pakiet
unikalnych korzyści takich jak:

1

Bezpłatne testowanie aplikacji.

2

Samodzielny wybór tylko interesujących elementów
systemu oraz ich bezpośredni zakup.

3

Znaczące obniżenie, a nawet całkowita redukcja kosztów funkcjonowania naszego kolejkomatu w porównaniu z innymi systemami.

4

Możliwość dodatkowego zarabiania, dzięki wbudowanemu modułowi emisji reklam.

5

System wsparcia przez stronę internetową oraz autoryzowanych przedstawicieli.

6

Specjalnie zaprojektowany system urządzeń wspomagających (ekrany, obudowy, komputery) dostępnych
w sklepie internetowym lub u naszych partnerów.

DESIGN I ESTETYKA

BEZPIECZEŃSTWO

Wyposażenie pomieszczeń w nasz kolejkomat, podkreśli prestiż i funkcjonalność całego przedsiębiorstwa.

KolejkoBot zapewnia płynność obsługi oraz zwiększa
bezpieczeństwo pracowników. Gdy zechcesz, może wyeliminować potrzebę bezpośredniego kontaktu. Oczekujący klienci mogą samodzielnie drukować bilety i przechodzić do odpowiednich miejsc.

KolejkoBot jest narzędziem w pełni profesjonalnym
i przemyślanym. Specjalnie zaprojektowana szata graficzna dla każdego elementu aplikacji, pozwala stworzyć harmonijną całość, podkreślającą wysoki prestiż
miejsca w którym się znajduje.

Jednym z wielu jego atutów jest zachowanie pełnego
bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami RODO.

FINANSOWANIE
KolejkoBot to system umożliwiający zapewnienie płynności obsługi klientów, ale nie tylko. Dzięki wbudowanej funkcji
wyświetlania reklam może przynosić również zyski.
Nasza aplikacja została zaprojektowana tak, żeby maksymalnie wpływać na obniżenie kosztów.
Dzięki możliwości instalacji na systemach Windows i Linux nie trzeba korzystać z odrębnego sprzętu. Bilety można
drukować z użyciem niedrogiej, termicznej drukarki paragonowej.
Zaletą systemu jest działanie bezprzewodowe z użyciem istniejącego Wi-Fi, co eliminuje koszty montażu wewnętrznej
infrastruktury internetowej.
Wprowadziliśmy przejrzysty cennik z systemem obliczania cen oraz możliwością automatycznej kalkulacji kosztów
zakupu licencji na naszej stronie internetowej.

Są to oczywiście tylko wybrane możliwości. Szerszy opis
działania KolejkoBotu znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej.
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