Grenzeloze oproep mogelijkheden
met het
Intranet Oproep Systeem

Grenzeloos Oproepen
Dit is het eerste Intranet Oproep Systeem dat voorziet in schaalbaarheid en oneindig bereik. Hiermee kunt u alle
communicatiewensen van uw organisatie vervullen. Gebruikers en locaties kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan het
Intranet Oproep Systeem mocht uw organisatie in de toekomst verder willen uitbreiden, het Intranet Oproep Systeem groeit
met u mee! Disqovery garandeert dekking waar nodig, zodat u feilloos berichten kunt versturen, ongeacht de locatie.
Ideaal voor: Kleine en grote organisaties (ook als het gaat om internationale kantoren)
Bereik: Oneindig
Gebruikers: Ondersteund tot 100,000 gebruikers (standaard pakket bevat 5 licenties en kan worden uitgebreid)

Voordelen
• Gebaseerd op IP/web browser - geen installatie nodig
op iedere gebruikers PC
• Direct en discreet communiceren met uw
medewerkers
• Verstuur berichten vanaf iedere PC op het netwerk
• Easy-to-use interface met de meest geavanceerde
eigenschappen
• Roep individuele personen of groepen op
• Verhoog de productiviteit van uw medewerkers
• Verbeterd reactietijd van uw medewerkers
• Verminder wachttijden van gasten of patiënten
• Efficiënt, snel, en betrouwbare communicatie in uw
gehele organisatie
• Bereik uw medewerkers of gasten ongeacht waar zij
zich bevinden
• Meerdere oproep en alarm instellingen mogelijk door
draadloze communicatie met pagers, mobiele
telefoons en email

Standaard Eigenschappen
• Groepen - roep in 1x een hele groep of afdeling op
(aangemaakt door de beheerder)
• Mijn groepen - gebruikers kunnen eigen persoonlijke
groepen aanmaken (met max. 5 personen)
• Alarmen - roep in 1x een hele groep of afdeling op, op
een vooraf bepaalde tijd
• Mijn alarmen - gebruikers kunnen een eigen alarm
instellen als reminder
• Locatie status instelling - laat zien of de gebruiker
binnen of buiten het gebouw is
• Rapportage aan de beheerder - de beheerder heeft
toegang tot alle gebruikersgegevens, statusrapporten
en bericht geschiedenis
• Receptionist Module - voer de status aan/afwezig van
medewerker/gast/patiënt in
• Automatisch aan/ uitschakelen - het system kan
automatisch pagers aan en uitschakelen op bepaalde
tijden. Hiermee bespaart u al snel tot 50% van de
batterijen
• Snel sturen - met een standaard boodschap uit het
systeem laat u uw medewerkers snel weten wat u van
hen verwacht
• Werkt met alle Disqovery pagers
• Volledige schaalbaarheid - voeg locale en wereldwijde
gebruikers toe als uw organisatie uitbreid
• Telefoon Interface (verwacht) - op deze wijze kunnen
medewerkers via de telefoon hun collega’s oproepen
• Oproepknop (verwacht) - op deze wijze kunnen gasten
en patiënten met één druk op de knop uw
medewerkers informeren

Extra opties*:
• Wachtlijsten - u kunt wachtlijsten beheren en delen
met andere medewerkers voor het oproepen van
gasten en patiënten
• SMS Tekst berichten - stuur automatisch SMS tekst
berichten naar medewerkers die niet op kantoor
aanwezig zijn
• Email berichten - ontvang een kopie van alle verzonden
of ontvangen berichten in uw mailbox
*vraag naar de kosten
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Zender 7400ZUSB
USB interface
Afmetingen 7x13x2 cm

Medewerker
4 regel tekst pager
1 regel tekst pager

Gasten/Patiënten Pager
4 regel tekst pager
anti diefstal modus

Screenshot van de pagina

Gebruikers
Beheerder

Medewerker

Receptioniste

Verantwoordelijk voor
alle gebruikers
instellingen

Basis berichten en
aanpassen van
persoonlijke instellingen

Stuur eigen
tekstberichten en
beheer wachtlijsten*
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Maximaal bereik –
Oproepen van
groepen
Het allereerste Oproep
Systeem dat het mogelijk
maakt een hele groep
tegelijk op te roepen.
Het oproep van groepen is
ontworpen om
onderbrekingen te
minimaliseren en het zenden
van een oproep zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.
Het Intranet Oproep
Systeem checkt constant het
berichten verkeer en
maximaliseert efficiency
door het versturen naar
verschillende medewerkers
tegelijk.
Het geeft u absoluut de
snelste en beste oproep
systeem dat bestaat.

Lokaal Oproepen,
wereldwijde
mogelijkheden
Het Intranet Oproep
Systeem is het meest
ontwikkelde locale Oproep
Systeem in de wereld.
Door het gebruik van
meerdere zenders kunnen
oproep capaciteiten
dusdanig worden uitgebreid
om ieder gewenst bereik te
behalen. U bevestigd
simpelweg een zender op
ieder punt waar de
dekkingsgraad afneemt.
Het resultaat is een gebied
met oproep bereik voor al
uw pagers inclusief
verschillende kantoor
locaties (binnen een virtueel
privé netwerk).

Doorlopende
ontwikkelingen

Geen installatie
nodig

Disqovery werkt samen met
een wereldwijde speler als
het gaat om nieuwe
ontwikkelingen. Nieuwe
toepassingen en oplossingen
ontwikkelen rondom het
Intranet Oproep Systeem.
Deze upgrade kan
gemakkelijk worden
toegevoegd aan uw Intranet
Oproep Systeem. Zo bent u
verzekerd van oneindige
toegang tot de laatste beste
nieuwe ontwikkelingen.

Iedereen binnen uw
organisatie toegang krijgen
tot het systeem, zónder dat
zij het programma zelf
moeten installeren. Het
Intranet Oproep Systeem is
niet beperkt tot een PC, Mac
of Lunix computer.

Installatie

Benodigdheden en specificaties

1. Instaleer de software op één
selecteerde computer
2. Verbind de zender(s) met de USB
kabel aan de geselecteerde
computers per locatie
3. Maak groepen aan
4. Maak gebruikers aan en stel
toegangsinstellingen in
5. Stel de oproep mogelijkheden in
6. Deel de pagers uit aan uw
medewerkers of gasten

Server:

Makkelijk in gebruik

Producten

1. Ga naar de website
2. Log in door uw gebruiksnaam en
wachtwoord op te geven
3. Kies een naam
4. Kies een voorgeprogrammeerd
tekstbericht of selecteer een
oproepsignaal
5. Klik op ‘versturen’ en de oproep
wordt verzonden

Frequentie:
Output Power:
Bandbreedte:
Modulation:
Interface:

Windows 98/ME/NT4/2000/XP
i386 - Linux
USB aansluiting
TCP/IP Network Protocol
413-470Mhz
2W
12.5kHz
FM
USB (T.b.v. de zender)

7400ZUSB:
Tekst Pagers:

Heeft nodig 9-15VDC
4 regels tekst (werkt op AAA batterijen)
1 regel tekst (herlaadbaar)
Gasten Pagers:
4 regels tekst op een DQ Pager
zonder tekst: DQ Pager, kreeft, pizza en DQuatro
Promotion
Aanvullende producten: Dakterras antenne voor uitgebreid bereik
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Set-up meerdere locaties

Een Oproep oplossing
voor ieder bedrijf
Disqovery brengt met het
Intranet Oproep Systeem de
eerste draadloze oplossing voor
ieder bedrijf van welke omvang
dan ook met oneindige en
superieure mogelijkheden.

Branches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziekenhuizen
Fabrieken
Warenhuizen
Hotels
Scholen en Universiteiten
Kerken
Sporthallen
Beurs centra
Klinieken
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Verbeter productiviteit door draadloze technologie
Ervaring
Sinds 1993 is onze leverancier een toonaangevende producent van oproep
systemen voor gasten en medewerkers. Disqovery luistert naar uw wensen
en adviseert u bij de implementatie.
Met onze systemen bespaart u personeelskosten, maakt u uw
bedieningsconcept sneller, beter en gemakkelijker, creëert u meer omzet
en blijft u de concurrentie voor door uw service naar een hoger niveau te
brengen

Innovatie
Op de producten van Disqovery liggen 20 patenten. We leveren meer dan
30 producten die ontwikkeld zijn om uw werkzaamheden te stroomlijnen,
service te verbeteren en verkopen te verhogen.
Disqovery biedt u een assortiment producten waaraan geen enkel ander
bedrijf kan tippen.

Kwaliteit
Disqovery koppelt met regelmaat ervaring uit de praktijk terug aan haar
producent. Die op zijn beurt nieuwe ontwikkelingen in gang kan zetten en
systemen kan ontwerpen zoals u ze graag zou zien.
Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel.

Duurzame Pagers
De pagers zijn gemaakt van Lexan een extreem gehard plastic materiaal dat
is bestand tegen een stootje.

Accessoires
Ook aan accessoires wordt gedacht. Van pager holsters tot
het customizen van uw pagers.
Onze medewerkers gaan pas weg als alles tot in de details geregeld is.

Waardevol
Disqovery is ervan overtuigd dat u uw manier van werken dusdanig kunt
verbeteren met onze producten. Het zal resulteren in een voor u meer
efficiënt en waardevol werkproces. We bieden u eindeloos veel opties voor
iedere situatie. Daarbij komt dat u personeelkosten kunt besparen en meer
ontvangt van tevreden gasten. Uiteindelijk verdient een Disqovery systeem
zich gemakkelijk terug.

Garantie
We staan achter de kwaliteit van onze producten en daarom krijgt u overal
garantie op.

UNLIMITE
Tel: 079-3600793
www.disqovery.nl
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