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VocoTouch Pokladní klávesnice 
 
Pokladní klávesnice s dvoucestnou komunikací umožňují zaměstnancům 

na pokladnách požádat o pomoc díky pouhému stisknutí tlačítka, které 

mohou být individuálně nastavené pro určité požadavky.  

Stisknutí tohoto přednastaveného tlačítka okamžitě vygeneruje zvukovou 

zprávu, která je vysílána zaměstnancům pomocí Vocovo konference, na 

jejich náhlavní soupravy, bezdrátové telefony atd. Zpráva uvádí místo  

a povahu požadavku, což usnadňuje identifikaci potřeby a rychlejší reakci. 

Například. „Pokladna č. 3 – asistence ochranky“ nebo „Samoobslužná 

pokladna č. 9 – ověření věku“. 

Přizpůsobitelná tlačítka umožňují přiřazení široké škály specifických 

požadavků. S pomocí LED indikace uživatel pozná, že byl jeho požadavek 

odeslán a také, že byl přijat. 

Pokladní klávesnice disponují funkcí dvoucestné komunikace, což 

znamená, že zaměstnanci využívající tuto klávesnici slyší odpověď svých 

kolegů na dotaz a může jim také odpovědět. Pokud má zaměstnanec 

požadavek, který není na předvolených tlačítcích, může využít funkce 

vlastní zprávy a sdělit svůj požadavek. 

Klávesnice jsou konfigurovány 

prostřednictvím Vocovo kontroleru. 

Hlasové zprávy, počet opakování, 

priorita zpráv a další je možné nastavit 

vzdáleně.  

Data a statistiky z klávesnic umožňují 

podnikům sledovat dobu odezvy  

na jednotlivé požadavky a identifikovat 

tím i požadavky na školení či 

optimalizaci pracovních sil. 

Data a statistiky jsou k dispozici v rámci 

podpůrných balíčků Vocovo. 

 

 

Klíčové vlastnosti 

 Jednoduché použití 

 Dvoucestná audio komunikace 

 Funkce vlastního přizpůsobení nastavitelných kláves 

 Ovládání hlasitosti 

 Možnost připojit Bluetooth náhlavní soupravu / bezdrátový telefon 

 Napájení z baterie nebo ze sítě 

 Přizpůsobitelný branding 

 Přizpůsobitelné a vyměnitelné dotykové tlačítko 

 Výdrž až měsíc na jedno nabití dle závislosti na používání 

 Napájecí stanice pro bezpečné uložení při nabíjení 

 Snadno vyměnitelná baterie 

 Bezdrátové pokrytí až 120m v otevřeném prostoru s možností 

jednoduchého rozšíření signálu díky základnovým stanicím 

VocoPulse a repeaterům 

 Až 100 pokladních klávesnic na jeden systém 

Rozměry (mm) 118 x 118 x25 

Frekvence 1.880 – 1.900 Ghz (DECT) 

Rozsah Až 120m v otevřeném prostoru. Až 
10m pro Bluetooth. 

Baterie Nabíjecí NiMH Pack 4.8V DC 
Alkalické/Lithiové baterie 6V DC  

Možnosti napájení (5VDC) Micro-USB / Napájecí stanice / 
Baterie / RJ11 

  


