Apa itu

Advanced Multimedia Queue System ?

A

dvanced Multimedia
Queue System
merupakan sistem
antrian berbasiskan
komputer yang mampu
m e ny u g u h k a n h i b u ra n
ataupun informasi kepada
pelanggan melalui tampilan
multimedia yang menarik
dan informatif.
Berbagai macam informasi perihal produk-produk layanan
terbaru ataupun tayangan iklan produk dapat dengan
mudah disampaikan kepada pelanggan melalui LCD TV /
TV Plasma ataupun LCD
Monitor dengan berbagai
macam ukuran. Selain itu,
tayangan hiburan seperti
acara TV, video film box
office ataupun tayangan
TV belangganan dapat
juga tampilkan untuk
mengurangi tingkat
kejenuhan pelanggan
dalam menunggu antrian
yang cukup lama.
AMQS menggunakan
sebuah perangkat lunak
Advanced Multimedia
Queue Software yang
berfungsi untuk mengatur
tampilan multimedia dan

Tampilan Software

mengatur nomor
antrian yang sedang
berlangsung.
Tampilan software ini
memiliki 6 macam
template siap pakai
untuk mengatur
proposi tampilan
hiburan, informasi
dan nomor antrian.
Selain itu, software ini

Tampilan Multimedia

mampu menghasilkan suara
manusia untuk memanggil
nomor antrian selanjutnya
berdasarkan loket yang dituju.
AMQS menggunakan mesin
pencetak tiket otomatis atau
biasa disebut Ticket Dispenser
Unit (TDU). Dengan
menggunakan TDU, maka
nomor antrian dapat diambil
secara mandiri oleh pelanggan
Tiket Antrian
ketika memasuki ruang
tunggu. Mesin ini memiliki
tombol yang digunakan untuk memilih jenis layanan yang
diinginkan, misal customer service, teller, service, dll.

Fitur Produk :

Ÿ Mengatur antrian sampai dengan 8 jenis

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
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layanan dari 32 counter yang tersedia.
Menghitung nomor antrian dari 0001
sampai dengan 9999, setelah itu kembali
lagi ke nomor 0001.
Tersedia 6 macam template siap pakai untuk
mengatur tampilan.
Dapat melakukan pemanggilan nomor
antrian berikutnya (next), pemanggilan
ulang nomor antrian (recall) dan melewati
nomor antrian (skip).
Display utama dapat menggunakan LCD TV,
TV Plasma ataupun Monitor LCD.
Menggunakan mesin tiket otomatis
berbasiskan thermal printer.
Tiket nomor antrian dapat dilengkapi
dengan logo perusahaan, keterangan
waktu ataupun keterangan perihal produkproduk layanan
terbaru.
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1. Kedatangan
Pelanggan memilih jenis layanan yang diperlukan
dengan menekan tombol di mesin tiket. Kemudian mesin
tiket akan mengeluarkan kertas berisikan nomor antrian
beserta nomor loket yang harus dituju.
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2. Menunggu antrian
Pelanggan yang sudah memiliki nomor antrian dapat
menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.
Pelanggan akan dimanjakan dengan berbagai macam
hiburan dan informasi melalui tayangan film-film box
office, video klip, TV ataupun TV belangganan.
3. Pelayanan
Staff pelayanan yang telah selesai memberikan layanan
kepada pelanggan akan menekan tombol yang telah
disediakan untuk memanggil pelanggan berikutnya.
nomor antrian yang akan dilayani akan diinformasikan
kepada pelanggan secara visual (multimedia display)
maupun audio (voice announcement).

