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Solução em nuvem para distribuir senhas e
realizar a chamada dos clientes utilizando
computador, celular ou tablet

Sistema

WebFilas
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Descrição
WEBFILAS é uma ferramenta baseada na Web para
organizar os atendimentos da sua empresa com 
baixíssimo investimento, aprimorando ainda mais o 
processo de atendimento.

Benefícios
• Percepção de organização na distribuição e 

chamada das senhas.
• Baixo investimento.
• Solução em nuvem que dispensa instalação de 

programas aplicativos e manutenção.
• Acesso à todas funcionalidades do programa 

através de navegadores padrão de internet. 
Isso representa:

 » Fácil utilização.
 » Poder utilizar equipamentos padrões de 

informática para resolver o problema de 
atendimento da sua empresa, além de 
contar com os consoles emissores de 
senha fabricados pela SEAT.

Funcionalidades do Sistema

Emissão das Senhas
• Permite criar diferentes nomes para diferentes 

filas.
• Permite definir uma numeração inicial e final das 

senhas para cada fila.
• 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 fila selecionada pelo cliente.
• Utiliza impressora térmica, silenciosa, com corte 

automático do ticket de senha.

Recursos dos Atendentes
• Selecionar a fila a ser chamada.
• Chamar e repetir as senhas.
• Visualizar a quantidade de clientes em espera 

em cada fila ou serviço.
• Visualizar a última senha impressa e a última 

senha chamada em cada fila ou serviço.

Regras de Esvaziamento de Filas
• Os atendentes selecionam as filas a serem 

chamadas.
• Livre digitação das senhas.
• Livre digitação de textos, tais como número do 

pedido ou nome do cliente.

Exibição das Chamadas
• Permite substituir no painel de chamada o 

número do guichê pelo nome do atendente.
• Exibe as últimas senhas chamadas.
• Chamada através de qualquer dispositivo com 

tela conectado à internet (notebook, pc, tablet ou 
celular).

• Opcional para realizar a chamada das 
senhas através de TV com vocalização da 
senha chamada, se contratado o produto 
TVExperience.

Requisitos de Sistema
• Solução em nuvem compatível com qualquer 

computador, tablet ou celular que disponha de 
navegador padrão de internet.

Capacidades
• Sem limite de atendentes.
• Sem limite de filas.
• Atende a maioria das legislações estaduais 

sobre tempo de espera.
• Não gera relatórios estatísticos. Consulte sobre 

outros produtos para esta funcionalidade.

Acessórios
TVExperience: é um aplicativo que transforma sua 
TV ou monitor em uma verdadeira central de mídia, 
proporcionando informações e entretenimento para o 
seus clientes, com a possibilidade de vocalização da 
senha chamada.


