
Serveste mancarea calda si 

proaspata 

Fara timp de asteptare 

Cu WaiterCall, bucatarul anunta ospatarul de indata ce mancarea este gata sa fie 

livrata. Montat intr-o zona accesibila, transmitatorul permite bucatarului sa apese 

un buton si imediat este trimis un semnal catre pagerul dorit. 

Pagerul apelat anunta ospatarul prin vibratii, semnal luminos 

sau sonor ca trebuie sa ridice comanda. Timpul pierdut cu 

drumurile de la si pana la bucatarie este eliminat, iar ospatarul 

poate intampina alti clienti. 

 

Experienta imbunatatita 

WaiterCall elimina nevoia de a folosi sonerii si voci ridicate care anunta cand 

mancarea este gata, imbunatatind experienta clientilor de a servi masa in localul 

dumneavoastra. Personalul se va deplasa la bucatarie doar atunci cand este nevoie 

sa ridice comanda, iar in felul acesta vor petrece mai mult timp cu clientii 

asigurandu-le o servire ireprosabila. Cand comanda este gata, ea este livrata calda si proaspata, reducand reclamatiile legate de calitatea 

alimentelor. 

Functii speciale pentru personal 

Sistemul notifica de 3 ori faptul ca mancarea este gata. Daca 

aceasta nu este livrata, sistemul anunta managerul (seful de 

sala) sa verifice ce s-a intamplat. 

Functia “All Page” permite managerului sa trimita o 

notificare rapida catre toata echipa, informandu-I ca 

urmeaza o sedinta sau ca un anumit produs nu va mai fi 

disponibil  

Totodata, managerul poate fi si el anuntat prin apasarea unui 

buton ca e nevoie de asistenta suplimentara din partea lui. 

“Bucataria se afla la un etaj diferit de 
zona  

“Este necesar ca acest sistem 

zona de mese – cum va stii bucatarul sa fie instalat?” 

ca mancarea a fost livrata?”  

Sistemul nu necesita instalare, functioneaza pe principiul “plug and pl   

" Sistemul permite instalarea  unui alt transmitator la punctul de colectare.  In felul ace play” (conecteaza si utilizeaza). Ne vom ocupa noi de programarea   

acesta, ospatarul va apasa un buton care sa confirme faptul ca mancarea a fost  sistemului, astfel incat,  atunci cand ajunge la tine sa il poti folosi   

preluata.” imediat. 

 



 

"Sistemul poate fi montat chiar si in 

locuri cu temperatura ridicata?" 
 

 

Da, este termorezistent si conceput sa faca fata mediului 

aspru din orice bucatarie. 

Pagerele se vor defecta la contactul cu 

podeaua ? 
La fel ca si transmitatorul, pagerele sunt extreme de 

rezistente. Ele au fost testate si nu se vor sparge daca vor 

cadea pe jos. 

WaiterCall Waiter Paging System 

Faciliteaza comunicarea 

Fiabil si de incredere 

Pagerele sunt facute pentru utilizarea zilnica. Fabricate dupa cele 

mai inalte standarde, pagerele sunt durabile, robuste si fiabile. 

Transmitatorul este rezistent la caldura si poate fi montat 

oridunde. 

Avand un sistem unic de identificare, sistemul nu interfereaza cu 

alte echipamente vecine si asigura ca mesajul ajunge rapid la 

persoana potrivita. 

Potrivit pentru orice buget 

Fie ca administrezi un restaurant mic sau de dimensiuni mai mari, 

WaiterCall ofera o varietate de sisteme si pagere potrivite pentru bugetul si cerintele tale. 

Integrare flexibila 

Sistemul WaiterCall poate fi integrat cu alte sisteme Call Systems pentru o mai buna eficienta. 

Statie de incarcare cu 

12 sau 6 pagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategic Distributor 
for HME Wireless® 

Call Systems Technology este 
partenerul EMEA exclusiv pentru  HME 
Wireless® 

Distribuit de: 

  CustomerCall Restaurant Paging System 

Despre Call Systems  
Infiintata in anul 1995, Call Systems este lider de piata pe domeniul sau in 
Marea Britanie. Compania acopera o gama larga de domenii de la Horeca, 
restaurante si baruri pana la companii multinationale.  

Lideri in tehnologia wireless 
Sisteme fiabile concepute pentru utilizarea de zi cu zi 
Servicii excelente in si dupa garantie 
O experienta vasta in implementarea sistemelor pentru corporatii si branduri 
de top aflate la inceput de drum. 
Referinte excelente primate din partea clientilor multumiti 
Peste 15.000 de sisteme implementate in Europa si UK. 
Parteneriate la nivel mondial. 

Call Systems oferă o gamă largă de soluții pentru a spori eficiența afacerii și 
experiența clienților. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EasyCall™ este o solutie wireless ce le permite clientilor sa solicite suport intr-un 
mod discret. De acum, clientii nu vor mai fi nevoiti sa strige sau sa ridice mana 
sa fie vazuti de ospatar, iar servirea se va face mult mai rapid. 

WaiterCall Waiter Paging System 

Sistemele de alertare prin intermediul pagerelor permit bucatariilor sa 
anunte personalul cand o comanda este gata de livrare. Mancarea este 
servita la cald si in stare proaspata, iar ospatarii vor sta mai mult timp la 
dispozitia clientilor. 

Cu pagerul CustomerCall, clientii se pot aseza la rand oriunde doresc. 
Imediat ce comanda lor este gata sau masa este eliberata, pagerul ii 
notifica printr-o alerta. 
Gata cu cozile interminale de la ghiseu si cu timpul pierdut in cautarea 
clientilor. 
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