TOMBOL ANTRIAN MULTIMEDIA,
TombolAntrian.Com
Tombol untuk mengambil nomor antrian. Membutuhkan CPU
komputer dan POS Printer / Mini Printer, ambil nomor bisa
dengan tombol dan bisa dengan layar touch screen

Tombol Antrian Multimedia, adalah fasilitas
untuk
mengambil
nomor
dengan
menggunakan printer. Pelanggan akan
menekan satu dari beberapa tombol untuk
mendapatkan nomor urut antrian sesuai
layanan yang di inginkan. Tombol panggil
dapat diganti dengan layar touch screen
dan bisa dipasang dalam kiosk.
Fitur :
- Jumlah layanan = Tidak terbatas.
Misalnya di bank = 2, CS dan TELLER.
Atau di rumah sakit, layanan adalah
sebanyak poliklinik, seperti klinik mata,
THT, Gigi, paru, dll.
- Setiap layanan, menggunakan nomor urut
sendiri-sendiri, misalnya untuk CS = mulai
dari 1001, untuk teller mulai dari 2001.
- Mendukung penggunaan layar sentuh /
touch screen.
- Mendukung penggunaan kiosk.
- Nomor tidak hilang jika listrik mati, setelah
listrik hidup, urutan nomor melanjutkan
urutan nomor sebelum listrik mati.
- Garansi software = 5 tahun. Sesudah
garansi habis, garansi bisa di perpanjang
kapan saja dengan biaya 1 juta rupiah per
3 tahun.
- Slip antrian dengan printer dot matrix atau
thermal.

- Nama perusahaan di slip printer = Ya.
- Beberapa baris iklan di slip printer = Ya.
- Nama layanan di slip printer = Ya,
Misalnya tulisan : "Anda akan di layani
oleh Teller".
- Tanggal, hari dan jam di slip printer = Ya.
- Auto cutter = Ya, jika menggunakan
printer auto cutter.
- Berbagai macan jenis POS Printer = Ya,
misalnya Printer paralel, serial atau USB.
- 100% menggunakan hardware pabrikan
yang tersedia di toko komputer, tidak
menggunakan hardware solderan sendiri
yang
berumur
pendek
dan
mengakibatkan
end
user
punya
ketergantungan kepada vendor dengan
harga spare part mencekik.
- Biaya perawatan hampir nol, sama
dengan biaya operasi untuk komputer
biasa. Hanya mengeluarkan biaya
operasional untuk beli kertas dan biaya
listrik.

2 CPU komputer = Beli sendiri atau pakai
yang ada, harga sekitar Rp Rp 3 juta s/d
Rp 4 juta.
3 Mini Printer = Beli sendiri, harga sekitar
Rp. 3 juta s/d Rp. 4 juta, bukan auto
cutter lebih murah. Printer thermal lebih
awer, printer dot matrix umurnya pendek.
4 Keyboard atau keypad komputer untuk
mengambil nomor.
5 Jika di inginkan, bisa di beli monitor layar
sentuh seharga 3 juta rupiah untuk
menggantikan tombol.
6 Jika di inginkan, printer dan layar touch
screen bisa dimasukkan ke kotak yang
bernama kiosk.

Perincian biaya :
1 Software = Rp. 5,9 juta untuk satu
komputer (hanya ini yang beli ke kami),
garansi software 5 tahun termasuk untuk
kondisi kritis seperti gedung terbakar,
cpu terendam air, dll. Garansi bisa
diperpanjang kapanpun.

Hubungi : HP Marketing : 0838-0686-3396,
0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA.
0838-7508-5450, Telp : 021-3030-5491,
Fax : 021-3685-7395,
web : TombolAntrian.Com,
email : Distributor@TombolAntrian.Com.

NomorAntrian.Com/tombolantrian

Catatan 1 : Untuk Mesin Antrian Multimedia
Lengkap, click : MesinAntrian.Com
Catatan 2 : Untuk Mesin Antrian Multimedia
lengkap yang lebih sederhana dan murah,
click : NomorAntrian.Com

