
OP ÉÉN SCHERM NUMMERUITGIFTE COMBINEREN MET ANDERE COMMUNICATIE, VOOR EEN AANGENAME WACHTTIJD

NUMMERVOLGSYSTEEM

INFORMEREN

Wachten vindt niemand leuk, maar met veel bezoekers of klanten in uw organisatie is dit vaak niet te voorkomen. TiC Narrow 

Casting combineert nummeruitgifte en communicatie in één. Geen apart scherm meer met volgnummers: deze zijn geïntegreerd 

in onze narrow casting software. Zo bespaart u kosten en, niet onbelangrijk, de attentiewaarde van uw communicatie is een stuk 

groter. Bovendien verzacht het het wachten een beetje.

DE VOORDELEN VAN EEN NUMMERVOLGSYSTEEM

TWEE SYSTEMEN IN ÉÉN

Een nummervolgsysteem is een ideaal middel om in te zetten op plekken waar veel bezoekers en 

klanten komen. Denk aan winkels, apotheken, gemeente- of ziekenhuisbalies. Veel organisaties 

werken met twee losse systemen: het ene display toont de nummers en het andere toont allerlei 

communicatie-uitingen. Maar klanten houden het nummerdisplay het meest in de gaten. En zien 

daardoor makkelijk aanbiedingen, mededelingen of informatie over het hoofd. Waarom dit niet 

combineren in één systeem? Wie op het scherm zijn wachtnummer in de gaten houdt, ziet dan 

gelijk de andere content. En daarmee bespaart u ook nog kosten. TiC Narrow Casting is standaard 

uitgerust met een basisnummervolgsysteem, zodat u beide toepassingsmogelijkheden kunt com-

bineren.

WACHTVERZACHTER 

Wachten is eigenlijk nooit leuk, maar u kunt het uw bezoekers en klanten wel aangenamer maken. 

Toon leuke clips, nuttige info, tv-beelden of het nieuws tegelijk met de volgnummers. Of trek de 

aandacht door met een lichtkrant over het scherm te scrollen. Zo wordt de wachttijd als minder 

onaangenaam ervaren. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het nummervolgsysteem in uw huisstijlsjabloon, zodat de nummers 

en uw communicatie professioneel en herkenbaar ogen. Het geeft uw organisatie de juiste uitstra-

ling mee en laat zien dat u serieus bij uw klanten en bezoekers betrokken bent.

EENVOUDIG 

Het TiC Narrow Casting nummervolgsysteem is uiterst eenvoudig in gebruik. Met door uzelf te 

bepalen toetsen op een toetsenbord hoogt u het nummer op of verlaagt u het. Of u laat een knop 

op de balie monteren om tussen de nummers te schakelen. Heeft u meerdere balies? Dan kunt u 

bij elke balie een knop monteren, als u dat handig vindt. 

NUMMERVOLGSYSTEEM, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Bespaart kosten

- Meer attentiewaarde

- Verzacht het wachten

- Zeer eenvoudige bediening

- Professionele uitstraling


