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Σύστηµα Eλεγχόµενης
Eισόδου Και Διαχείρισης
Ουράς Αναµονής!
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Μέσω

E-TICKET WEEFEEQR SCANNER

Αυξήστε την απόδοση των υπηρεσιών σας
Εξυπηρετήστε περισσότερους πελάτες 

Μειώστε τον χρόνο αναµονής στις ουρές

Please
Wait

Ticket Number

14

12:00

Μέσα Από Τις Οθόνες Προβολής Αριθµού Εξυπηρέτησης 
& Κίνησης Θα Προβάλλετε Διαφηµίσεις Προϊόντων Και Προσφορών 

Αυξάνοντας Τις Πωλήσεις Σας!

Και Το Καλύτερο? 

Number

12

S   artPass
Y o u  m a y  e n t e r
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INFO
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DIGITAL
SIGNAGE

Water
is life



Τα εισιτήρια µπορεί να είναι χάρτινα µπορεί και να µην, είναι αλλά τώρα 

πια οι πελάτες δεν χρειάζεται να ακουµπάνε το ίδιο κουµπί για να τα 

αποκτήσουν. Μέσω αφής ή ανέπαφα, από αισθητήρα κίνησης παίρνουν 

χαρτάκι ή ηλεκτρονικό πάσο µε αριθµό προτεραιότητας, χωρίς να 

έρθουν σε επαφή µε εκατοντάδες άλλα χέρια. Ο τρόπος? Έκδοση µε 

επαφή ή ανέπαφη έκδοση απλά µε µια κίνηση. Το αποτέλεσµα? 

Κερδίσαµε µια θέση εξυπηρέτησης, µένοντας ασφαλείς!

E-TICKET

Σε οποιοδήποτε σηµείο έχετε επιλέξει να τοποθετήσετε τα QR codes, θα 

µπορεί ο πελάτης σας ανά πάσα στιγµή µε απλή χρήση της φωτογραφικής 

µηχανής του κινητού του να «διαβάσει» σε ποιό σηµείο βρίσκεται η ουρά, για 

την οποία ενδιαφέρεται, καθώς και να ειδοποιηθεί όταν πλησιάζει ο αριθµός 

του στην ουρά αναµονής για εξυπηρέτηση!

QR SCANNER 

Μέσα από τη σύνδεσή τους στο WIFI µπορούν και πάλι να ενηµερώνονται για την θέση 

που κατέχουν στην ουρά αναµονής, απλά συνδεόµενοι στο weefee της επιχείρησής 

σας. Την ίδια ώρα, εσείς παίρνετε από κάθε σύνδεση στοιχεία των πελατών σας, τα 

οποία χρησιµοποιείτε είτε κατα τη διάρκεια της παραµονής τους στο κατάστηµα, 

δεδοµένο που βλέπετε σε πραγµατικό χρόνο µέσα από την πλατφόρµα, είτε σε 

δεύτερο χρόνο, για αποστολή προσφορών που θέλετε να προωθήσετε!

WEEFEE 

Παρακινείστε τους πελάτες σας να κατεβάσουν την εφαρµογή, δίνοντάς τους 

ακόµα ένα λόγο να το κάνουν και ίσως τον σηµαντικότερο! Την ασφάλειά τους! 

Για να µείνουν ασφαλείς αλλά ταυτόχρονα να παραµείνουν και ενεργοί. Μέσα 

από την εφαρµογή, µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της ουράς και να 

ενηµερώνονται κάθε φορά που ο αριθµός τους πλησιάζει να εξυπηρετηθεί. 

Γλιτώστε τους χρόνο και ενέργεια για να κάνουν περισσότερα ψώνια και αφού 

τελειώσουν µε αυτά, να βγουν από το κατάστηµά σας χαρούµενοι, 

αποδεσµεύοντας ταυτόχρονα, µια θέση για ακόµα έναν πελάτη, που θα εισέλθει 

για να κάνει τις αγορές του!

MOBILE APPLICATION 

Πυλώνες αφής βρίσκονται στην είσοδο του καταστήµατός σας για έκδοση αριθµού 

εισιτηρίου πρόσβασης, περιήγηση αλλά και διαρκή προβολή διαφηµίσεων, όση ώρα 

διαρκεί η αναµονή του πελάτη µέχρι την είσοδό του. Ειδικό σύστηµα αναγνώρισης και 

καταµέτρησης ατόµων βρίσκεται στην είσοδο του χώρου και καθορίζει πόσα άτοµα 

µπορούν ακόµα να εισέλθουν ή απαγορεύει την είσοδο µέχρι κάποιος να αποχωρήσει από 

το κατάστηµά σας, ώστε να είστε σίγουροι για τον αριθµό πελατών ανά τετραγωνικά 

µέτρα, ενώ παράλληλα προβάλλονται διαφηµίσεις και ενηµερώσεις του καταστήµατος.

INFO KIOSK & DIGITAL SIGNAGE
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www. i tconcept .gr

Ασφάλεια & Άπειρες Δυνατότητες

Ελεγχόµενη πρόσβαση στο κατάστηµα

Οπτική ειδοποίηση µε πράσινη ή κόκκινη ένδειξη επιβεβαίωσης ή απαγόρευσης 
εισόδου, σύµφωνα µε την χωρητικότητα του καταστήµατος

Διαχείριση ουρών αναµονής

Ανέπαφη ή µέσω πυλώνων αφής εκτύπωση εισιτηρίου

Διαρκής και σε πραγµατικό χρόνο ενηµέρωση αναµονής ουράς, τόσο µέσα όσο 
και έξω από το κατάστηµα µέσω wifi, mobile app, digital signage, qr codes σε 
οποιαδήποτε σηµεία υπάρχουν

Ειδοποίηση πελάτη, όταν ο αριθµός του πλησιάζει στη σειρά εξυπηρέτησης

Πολλαπλή χρήση οθονών ψηφιακής προβολής, για ενηµερωτικούς αλλά και 
διαφηµιστικούς σκοπούς

Απόλυτος έλεγχος και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση µε αυτοµατοποιηµένη και 
διαρκή διαχείριση, από το ίδιο το κατάστηµα

ΟΦΕΛΗ

Ανθρωποκεντρική 
Προσέγγιση

Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτηµα 

Αύξηση
Πωλήσεων

Αποδοτικότερη
Εξυπηρέτηση

Αναγνωρισιµότητα
Eπιχείρησης
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