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CPU ou painel digital para distribuir senhas 
e realizar a chamada dos clientes através 
de controles remotos sem fio 

Bandas
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Descrição
O Bandas é um software prático e eficiente de 
organização de múltiplas filas, com chamada por 
botão de controle remoto. As senhas podem ser 
exibidas no painel eletrônico, TV ou monitor (quando 
utilizadas em conjunto com a solução TV Experience).
Organiza o atendimento por senhas, segmentando os
clientes por tipos de filas/serviços e prioridades.

Benefícios
• Contribui com a redução de custos operacionais
• Aumenta a qualidade e reduz o tempo de espera
• Percepção de organização na distribuição e 

chamada das senhas

Funcionalidades do Sistema

Emissão das Senhas
• As impressoras não são adulteradas, 

conservando sua originalidade e garantia do 
fabricante.

• Os consoles emissores de senha que compõem 
esta solução são metálicos e utilizam botões de 
grande durabilidade.

• Os tickets da senha são impressos com data e 
horário de chegada do cliente.

• Impressão de senhas em variados tipos de 
consoles da marca SEAT.

• Imprime o nome da sua empresa e o nome da 
fila selecionada pelo cliente.

• Utiliza impressora térmica, silenciosa, com corte 
automático do ticket de senha.

Recursos dos atendentes 
• Chamada das senhas através dos acionadores 

por controle remoto sem fio.

• Tecnologia Roller Code, que reduz os efeitos da

• interferência eletromagnética nos acionamentos 
do controle remoto evitando falsos chamados.

• Para cada atendente é configurada uma 
prioridade de atendimento.

Regras para esvaziamento       
das filas
• Permite definição de prioridade no atendimento 

de determinada fila sobre as demais, como 
atendimento preferencial para idosos, gestantes 
e portadores de necessidades especiais

• As filas de menor prioridade são chamadas pelo 
respectivo acionador de controle remoto quando 
a fila de maior prioridade não possuir mais 
clientes em espera.

• Somente as senhas distribuídas (já impressas) 
são chamadas.

Regras para esvaziamento       
das filas
• Permite definição de prioridade no atendimento 

de determinada fila sobre as demais, como 
atendimento preferencial para idosos, gestantes 
e portadores de necessidades especiais

• As filas de menor prioridade são chamadas pelo 
respectivo acionador de controle remoto quando 
a fila de maior prioridade não possuir mais 
clientes em espera.

• Somente as senhas distribuídas (já impressas) 
são chamadas.

Exibição das senhas chamadas
• Realiza chamadas através de painel digital com 

dígitos na cor vermelha de 5 cm de altura

• Opcional para realizar a chamada das senhas 
através de telas de TV com vocalização da senha 
chamada

Capacidades
• Comporta até 09 (nove) atendentes.

• Emite senhas para até 04 (quatro) filas.

• Atende a maioria das legislações estaduais 
sobre tempo de espera.

• Não gera relatórios estatísticos. Consulte sobre 
outros produtos para esta funcionalidade.

• Painel digital em gabinete metálico com 
dimensões aproximadas de 25 cm de altura X 35 
cm de largura X 8 cm de profundidade
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Acessórios
TV Experience: proporciona conforto e 
entretenimento para os seus clientes com o TV 
Experience, que transforma a TV de sua recepção em 
uma verdadeira central de mídia.


