
UW BEZOEKERS NAAR DE JUISTE BALIE LEIDEN MET INDICATIE VAN DE WACHTTIJD 

WACHTRIJMANAGEMENT

INFORMEREN

Wachtrijmanagement is het luxe nummervolgsysteem van TiC Narrow Casting. Een touch kiosk met bonprinter geeft een 

volgnummer uit. U kunt uw bezoekers direct de juiste balie laten kiezen. Verder kunt u een uitgebreide log- en analysefunctie 

inzien en tonen. Zo krijgt u inzicht in bijvoorbeeld het aantal afgehandelde nummers, de gemiddelde wachttijd, de baliedruk of de 

verwachtte uitlooptijd. Daarmee kunt u bezoekersstromen beter managen en sturen. En bezoekers direct de gewenste content 

tonen. Heeft u al een wachtrijmanagementsysteem? Dan koppelen wij deze aan TiC Narrow Casting. Dat scheelt u een dubbele 

investering.

DE VOORDELEN VAN WACHTRIJMANAGEMENT

DIRECT DE JUISTE BALIE

Niets is zo vervelend als mensen bij de verkeerde balie staan. Het houdt op en men heeft voor 

niets staan wachten. Een touchscreen kiosk met keuzemogelijkheid voor de verschillende balies 

lost dit op. Dankzij een overzichtelijk keuzescherm en een geprint bonnummer met balie staan 

uw bezoekers en klanten direct in de juiste wachtrij. En worden de balies gebruikt waarvoor ze 

ingericht zijn.

NUTTIGE STATISTIEKEN

Meten is weten. Het wachtrijmanagement houdt allerlei gegevens voor u bij, waardoor u inzicht 

krijgt in bezoekers-, klant of patiëntstromen. En dat is belangrijk, want u wilt een zo kort mogelijke 

wachttijd en een zo’n klantvriendelijk mogelijk beleid. Daar helpen de statistieken u bij. Eenvoudig 

uit te lezen en makkelijk te interpreteren. En zo te plaatsen op de beeldschermen om ook aan uw 

publiek te laten zien dat u hun wachttijd serieus neemt. 

IN HUISSTIJL

TiC Narrow Casting ontwerpt het wachtrijmanagement, inclusief kioskscherm, geheel in uw eigen 

huisstijl. Volg-, balienummers, statistieken en wachttijden ogen professioneel en herkenbaar. Het 

geeft uitstraling aan uw organisatie en laat zien dat u bij uw klanten en bezoekers betrokken bent. 

Onze ontwerpers bepalen samen met u de vormgeving, indeling en de te tonen informatie om zo 

optimaal rendement uit uw communicatie te halen. 

WACHTTIJDENINDICATIE

Toon het aantal wachtenden en de wachttijd per balie. Of laat zien hoelang de arts in het zieken-

huis of huisartsenpraktijk uitloopt. De informatie wordt helemaal automatisch op de beeldscher-

men getoond. Wachten is nooit leuk, maar het is wel zo fijn als uw bezoekers, klanten of patiënten 

zich ergens op in kunnen stellen. 

WACHTRIJMANAGEMENT, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Direct de juiste balie

- Diverse nuttige statistieken

- Geen onnodige wachttijd

- Professionele uitstraling

- Te koppelen met bestaande systemen


