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Proponujemy wydajny i dyskretny system zarządzania 

kolejką oraz oczekującymi klientami w lokalach samoobsługowych - bez zbędnego 

hałasu i zamieszania. 

Zastosowanie systemów przywoławczych jest bardzo proste. Podczas składania 

zamówienia wydawane są coastery – podkładki (przywołacze), które po przygotowaniu 

zlecenia powiadamiają klientów sygnałem świetlnym i / lub wibracją o gotowym 

zamówieniu. Systemy przywoławcze doskonale sprawdzają się w lokalach piętrowych 

i restauracjach z dużą ilością sal do konsumpcji, na food court’ach czy ogródkach.

Systemy bezprzewodowe 

dla gastronomii

POWIADAMIANIE KLIENTÓW

KLIENT ODBIERA zamówienie NR2

NR 1

NR 2
NR 3

NR 4

KLIENT CZEKA PRZY STOLIKUZAMÓWIENIE NR5

2
WEZWANIE KLIENTA od zamówienia NR2

1

KORZYŚCI:
 » Brak kolejek przy kasie – klienci od razu, po złożeniu zamówienia spędzają czas 

przy swoim stoliku, czekając na wydanie posiłku.

 » Wzmożona rotacja stolików – system pomaga obsłużyć większą ilość gości.

 » Brak pomyłek przy wydawaniu zamówienia i odbiór zawsze ciepłego dania.

 » Budowanie miłej atmosfery w lokalu – brak krzyków obsługi przy wydawaniu dań.

 » Dodatkowy przekaz reklamowy na coast’erze - podkładce (przywołaczu).

 » Usprawnienie obsługi i pracy personelu – szybkie przyjmowanie zamówień 

i ułatwienie wydawania posiłków konkretnemu klientowi.

 » Zakładany zwrot inwestycji już w dwa miesiące.

TRANSMITER KOMBO

ZESTAW KLIENT START

PODKŁADKI COASTERY 
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORZE ZIELONYM, NIEBIESKIM, WIELOKOLOROWYM I BIAŁYM.
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Rozwiązania LRS pozwolą przyśpieszyć pracę personelu oraz 

polepszyć komunikację z klientami. Zależnie od wielkości restauracji, ilości personelu, 

ilości stolików i natężenia klientów proponujemy urządzenia, które usprawniają całą 

obsługę kelnerską. System najczęściej wykorzystywany jest w celu wezwania kelnera 

do kuchni po odbiór gotowego dania. Dzięki temu klient otrzyma zamówioną potrawę 

w możliwie najkrótszym czasie od jej przygotowania. Jednocześnie kelner nie musi tracić 

czasu na sprawdzanie czy zamówienie jest już gotowe a pozostając na sali jest cały czas 

do dyspozycji klientów.

Systemy bezprzewodowe 

dla gastronomii

KOMUNIKACJA KUCHNIA-KELNER

1

2

3

WEZWANIE KELNERA ...

KELNER JAN
WEZWANIE BARMANA

WEZWANIE MANAGERA

MANAGER

KUCHNIA BARMAN

TOMEK

PIOTR

KORZYŚCI:
 » Zwiększone przychody dzięki optymalizacji pracy personelu (brak “pustych 

przebiegów”).

 » Podniesienie średniego rachunku dzięki częstszej obecności kelnerów na sali oraz 

wyłapywaniu utraconych zamówień.

 » Większa liczba obsłużonych klientów – szybsze dostarczenie jedzenia do stolików.

 » Szybki i dyskretny sposób komunikacji pomiędzy kuchnią a kelnerami.

 » Obniżenie kosztów stałych przez podniesienie wydajności personelu.

 » Prosty i skuteczny sposób powiadamiania managera w „nagłych” sytuacjach.

 » Zakładany zwrot inwestycji już po niecałym miesiącu.

TRANSMITER KOMBO

ZESTAW PERSONEL START

TRANSMITER EZ I PAGERY DIODOWE

PAGER TEKSTOWY

NP. MANAGER POTRZEBNY W KUCHNI 

BUTLER II 

WEZWANIE DO £ KELNERÓW
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System umożliwia komunikację pomiędzy klientem restauracji, 

siedzącym przy stoliku a obsługą lokalu. Urządzenia pozwalają szybko i wygodnie wezwać 

kelnera celem np. złożenia zamówienia lub otrzymania rachunku (polecenie „płatność 

kartą” oznacza dla kelnera zabranie terminala płatniczego). Wykorzystanie tego typu 

rozwiązania zapewnia gościom komfort wyboru najwłaściwszego momentu skorzystania 

z obsługi, jednocześnie skracając czas reakcji kelnerów na wezwanie.

Systemy bezprzewodowe 

dla gastronomii

KOMUNIKACJA KLIENT-KELNER

KORZYŚCI:
 » Proste i sprawne zarządzanie personelem w restauracji pozwala na wydajniejszą pracę.

 » Dyskretny sposób komunikacji pomiędzy klientem i kelnerem.

 » Szybsza obsługa gości.

 » Zapewnienie prywatności w strefie VIP.

 » Sprawna obsługa ogródków bez konieczności „zaglądania” kelnera bez potrzeby.

 » Dodatkowa powierzchnia reklamowa na transmiterach.

 » Uproszczenie pracy personelu i jej kontrola przez managera.

 » Zakładany zwrot inwestycji już po miesiącu.

1

2

3

KELNER

WEZWANIE OBSŁUGI

RACHUNEK - PATNOŚĆ KARTĄ

KLIENT

WEZWANIE MANAGERA

MANAGER

UCHWYT NA PARASOL

BUTLER XP

NP. ZAMÓWIENIE - PARASOL £ 
“OGRÓDKI”

TRANSMITER TABLE GENIE W ¦ KOLORACH

NP. PŁATNOŚĆ KARTĄ STOLIK ª«

ZESTAW WOŁACZ
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APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA PERSONELEM I KOLEJKĄ PACJENTÓW

Rozwiązania LRS wykorzystywane są wszędzie tam gdzie 

wymagana jest komunikacja pomiędzy ludźmi. Z uwagi na sprawne działanie, systemy 

znajdują zastosowanie w miejscach gdzie czas i szybkość reakcji ma ogromne znaczenie. 

Taki system komunikacji świetnie sprawdzi się w szpitalach, gabinetach stomatologicznych 

czy okulistycznych, ratownictwie medycznym, domach pomocy społecznej czy innych, 

specjalistycznych przychodniach. Systemy przywoławcze pozwalają na natychmiastowe 

wezwanie personelu medycznego oraz na kontakt między pracownikiem placówki 

a pacjentem. Systemy LRS wykorzystywane są w branży szpitalnej na całym świecie.

Systemy bezprzewodowe 

dla placówek służby zdrowia

KOMUNIKACJA Z PERSONELEM

KORZYŚCI:
 » Natychmiastowe i dyskretne (wibracja i/lub światło i/lub dźwięk), przesłanie 

komunikatu pomiędzy personelem znajdującym się w różnych częściach obiektu.

 » Jednoczesne wysłanie komunikatu do wszystkich pracowników (np. w sytuacji 

alarmowej, na blok operacyjny).

 » Sprawne wezwanie lekarza, w nagłych przypadkach, do gabinetu zabiegowego.

 » Uporządkowanie „numerków” w kolejkach oraz uproszczenie pracy recepcji.

 » Prosta, komunikacja między pacjentami leżącymi w łóżku a personelem.

 » Milsza atmosfera w poczekalni i na korytarzach placówki (bez krzyków i poszukiwania 

personelu).

 » Pełne archiwum rejestracji pacjentów dzięki aplikacji NetPage.

TRANSMITER PRONTO

NAWET ® RÓŻNYCH KOMUNIKATÓW

TRANSMITER TABLE GENIE

NP. PIELĘGNIARKA POTRZEBNA - GABINET 
LEKARSKI ¦

TRANSMITER BUTLER XP

NP. POMOC POKÓJ £ ŁÓŻKO ª
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Bezprzewodowe systemy przywoławcze stanowią doskonałe 

uzupełnienie innych rozwiązań sprzętowych zastosowanych w punktach sprzedaży 

(głównie sklepy wielkopowierzchniowe). Dostarczenie pracownikom sklepów urządzeń 

bezprzewodowych zapewni szybką i wygodną komunikację. Zależnie od wielkości 

oraz charakteru sklepu proponujemy kilka rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować 

pracę personelu. System LRS jest dedykowany dla kierowników, kasjerów, magazynierów, 

ochroniarzy oraz pracowników poszczególnych działów.

Systemy bezprzewodowe 

dla branży retail

KOMUNIKACJA Z PERSONELEM

KORZYŚCI:
 » Komunikat trafia bezpośrednio do zainteresowanych 

 » Urządzenie może być dedykowane osobie w konkretnej strefie sklepu (np. sklepy 

odzieżowe – przebieralnie, sklepy spożywcze/markety – drzwi dla dostawców 

lub kasa).

 » Skrócenie czasu i podwyższenie jakości obsługi Klientów.

 » Szybka komunikacja pomiędzy pracownikami bez względu na ich lokalizację w sklepie.

 » Oszczędności dzięki mniejszej liczbie zatrudnionych pracowników - większa 

wydajność pracy.

 » Przyjemniejsza atmosfera podczas zakupów – dyskretne powiadamianie personelu 

eliminuje wzywanie przez system dzwonków lub głośników (np. komunikaty „Obsługa 

do działu alkoholi”).

 » Zapobieganie utracie klienta, który potrzebuje fachowej wiedzy doradców, aby 

zdecydować się na zakup.

 » Możliwość kontroli pracowników oraz ich czasu reakcji na wezwanie.

PAGER DLA KIEROWNIKA 

NP. KASA « (PRZERWA, BILON, STORNO)

WEZWANIE DORADCY (RÓŻNE DZIAŁY) 
NP. KLIENT CZEKA NA POMOC
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Wielkie powierzchnie magazynów i głośna praca urządzeń na hali 

produkcyjnej są dużym utrudnieniem w procesie komunikacji. Systemy LRS rozwiązują 

powyższe problemy i przyspieszają pracę w każdej strefie. Sprawne przesyłanie 

komunikatów pomiędzy szefem zmiany a pracownikiem na taśmie czy pracownikiem 

magazynu a dostawcą jest najlepszą drogą do wydajniejszej pracy.

Systemy bezprzewodowe 

do magazynów i firm produkcyjnych

KOMUNIKACA PRACOWNIKÓW

KORZYŚCI:
 » Efektywne zarządzanie poszczególnymi pracownikami oraz zespołami dzięki 

bezpośredniej i szybkiej komunikacji tekstowej.

 » Przyspieszenie pracy bez zbędnego szukania ludzi na terenie dużych powierzchni 

parkingowych, magazynowych czy produkcyjnych.

 » Oszczędność czasu przez proste przesyłanie komunikatu/zadania do wielu osób, bez 

konieczności opuszczania stanowiska pracy (np. nowa dostawa).

PAGER 
NA WÓZEK WIDŁOWY

NP. ROZŁADUJ RAMPA °

PAGER DLA PRACOWNIKA

NADZORUJ ROZŁADUNEK RAMPA °

PAGER 
DLA KIEROWCÓW

NP. ZA £ MINUT RAMPA °

PRZYCISKI ALARMOWE 

NP. WYPADEK DZIAŁ ¦

APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI KIEROWCAMI.



Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat bezprzewodowych rozwiązań LRS

Zastosowanie rozwiązań LRS to najprostszy sposób na 
usprawnienie pracy obsługi, szybszą reakcję personelu, 
rozwiązanie kwestii kolejek i zwiększenie zysków firm 

inwestujących w swój rozwój.

WWW.LRS.PL 

skontaktuj się z naszą firmą:

Tel.: +48 504 150 143 | Mail.: info@lrs.pl

PRINTSOFT Maciej Chorzępa

ul. Rynek 26a, 34-700 Rabka-Zdrój

http://WWW.LRS.PL
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