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Descriere

Obiective

Y-P100 este un dispozitiv pentru eliberare numere de ordine,
acesta ofera o solutie moderna si civilizata de gestionarea
asteptarii persoanelor.

• Diminuarea timpilor de asteptare
• Organizarea cozilor de asteptare
• Evitarea aglomerarilor

Poate fi utilizat fără terminalele de operare desktop wireless,
astfel poate fi instalat cu usurinta în clădiri istorice protejate.
Configurare flexibilă, instalare şi relocare rapidă cu cheltuieli
mici. Utilizarea este clară, nu necesită instruire sau studierea
permanentă a documentaţiei.
Sunt disponibile doua tipuri de role etichete numere:
Y-P100{ROL2} - contine 2000 de etichete in 20 de grupuri de la
00 la 99, numere din doua cifre.
Y-P100{ROL3} - contine 2000 de etichete in 2 grupuri de la 000
la 999, numere din trei cifre.

• Estimarea timpilor de asteptare
• Transparenta si informarea publicului

Functionarea sistemului
Functionarea sistemului este urmatoarea:
- la intrare, utilizatorul isi ia un tichet cu numar de ordine si
asteapta in locul destinat, pana se face apelarea vizuala si
auditiva;
- utilizatorul se deplaseaza la ghiseu.
Dispozitivul de emis tichete de ordine Y-P100:
- este instalat la intrare, usor accesibil utilizatorului.
Utilizatorul isi ia un numar de ordine si asteapta in locul
destinat, pana se face apelarea vizuala si auditiva.
Sistemul de afisare pentru zona de asteptare Y-303B:
- este instalat in spatiile destinate asteptarii. Informeaza
posesorii de tichete cand sunt apelati pentru a se deplasa la
ghiseu. Atentionarea se face:
- vizual, prin intermediul unor afisaje electronice cu trei cifre
cu segmente formate din diode LED, de culoare rosie;
- auditiv, prin emiterea unui semnal sonor.
Unitate de apelare Y-P800 este amplasata in interiorul
cabinetului/ biroului/ ghiseului si este compusa din:
- afisaj de mici dimensiuni care indica numarul apelat, care
este acelasi cu cel din zona de asteptare;
- buton (NEXT), care la fiecare actionare (apasare), permite
avansarea cu cate o unitate a numarului de ordine apelat.

Observatii
EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

