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BLOOM ir datora ierīce ar iestrādātu web-serveri, kas 
nodrošina Jūsu rindu pārvaldības risinājuma darbību.

Vienkārši pieslēgt un sākt darbu:

Pieslēdziet Bloom ierīci pie ekrāna.
Jūs varat izvēlēties vienu no trim vienībām: 
Arm, Intel Atom un Intel NUC i3.

Numuru izsniegšanas punkti un zvanu 
pogas tiek noteiktas automātiski. Jūsu rindu 
pārvaldības sistēmu ir iespējams konfigurēt 
no jebkuras ierīces vai platformas.

Ātri un ērti iestatāma sistēma.

Rindu Pārvaldības Uzsākšana

Izveidojiet modulāru vienību arhitektūru ar Master un Slave 
arhitektūras palīdzību.

Jūs varat sākt Rindu Pārvaldības sistēmas darbu ar vienu 
vienību un ar laiku to paplašināt līdz vairāku decentralizētu 
vienību tīklam.

Tīkla paplašināšanai Jums būs nepieciešamas Slave vienības, 
bet tīkla centrālajai pārvaldīšanai Jums būs nepieciešama 
Master vienība.
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KĀ TĀ DARBOJĀS?

Standarta Bloom sistēmas aprīkojums:

Neatkarīgi

      Bloom ierīce, kas pievienota informācijas ekrāniem.

      Numuru izsniedzējs - Os Bloom numuru izsniedzēji ir 
izdevīgi, eleganti un izturīgi. Numuru izsniedzējus automātiski 
nosaka TCP/IP protokols un tos ir iespējams konfigurēt ar 
pārlūkprogrammu.

      QM-PAD ir zvanu un kontroles konsole, kas ir savienota ar 
uzskaites ierīcēm vai bezvadu pogām, kas ir piemērota apkalpes 
sistēmām bez datoriem.

Statistikas Dati Pārlūkā Apmeklētāju Galds ar 
QM Pad
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BLOOM PRIEKŠROCĪBAS

Bloom sistēma ļauj Jums pievienot multimediju

saturu jūsu Rindu Pārvaldības sistēmai: Teksts, Attēli, 

Video, RSS, Laiks un Datums.

Funkcijas
Vienkārša ierīkošana

Automātiska ierīču noteikšana

Mobilām ierīcēm ērts izkārtojums

Intuitīva saskarne, paredzēta cilvēkiem ar 

nelielu datoru lietošanas pieredzi

Automātisks izkārtojums Harmonisks satura

izvietojums

Var darboties atsevišķi un mākoņdatnē

Elastīgas un uzlabojamas konfigurācijas

Savietojamība ar visām valodām



DIGITĀLO ZĪMJU INTEGRĀCIJA

RĀDĪTĀJI UN STATISTIKA

Ja Jums ir pieejams Digitālo Zīmju risinājums, bet ir 
nepieciešamība pēc Rindu Pārvaldības risinājuma.

Jūsu digitālo zīmju sistēma Bloom Rindas Pārvaldības Sistēma

Integrāciju ir iespējams veikt ar API caur HTTP, ligzdām vai interneta pieslēgvietām, kā arī caur tiešo piekļuvi 
HTML 5 versijai rindas pārvaldības moduļu vienībās.

Sistēma veic uzskaiti un sniedz statistikas datus 

reāllaikā, kas ļauj Jums optimizēt cilvēkresursu s un 

analizēt klientu uzvedību:

• Katru dienu un noteiktos laika periodos

• Par pakalpojumu, operatoru un galdu

• Par gaidīšanas laiku un klientu apkalpošanas laiku

• Par kopējo numuru skaitu, atcelto, pārcelto un

gaidīšanā esošo numuru skaitu

• Salīdzinoši grafiki



Organizējiet savas telpas jebkurā laikā, jebkurā vietā.

GALVENAIS BIROJS LISABONAS BIROJS KONTAKTI

TĀLRUNIS

FAKSS

E-PASTS


