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E هوشمندو تست شده، ، جامعما راهکاری

.را به شما پیشنهاد میدهیم
!کنیدرها ها را زونکنتا برای همیشه 

ردانی، سرعت همکاری با مجموعه خبره، تجربه بسیار جالبی برای بنده بوده است؛ کا"
".عمل، و تکنولوژی به روز ایشان بارها برای بنده اثبات شده است

جناب آقای دکتر امین محمدی

نوبتدهیآسان
بدونهیچدغدغه

بافناوریهوشمند
مجموعهخبره

پاسخگوی هر نیازی
ه عالوه بر سیستم نوبت دهی خبره، به گونه ای توسعه داده شده ک

ارهای زیادی سادگی و کاربرپسند بودن، بتواند مشاغل و کسب وک
:را پوشش دهد، که از جمله آنها میتوان موارد زیر را نام برد

نوبت دهی پزشکان•

نوبت دهی آرایشگاه ها•

نوبت دهی وکال•

نوبت دهی تعمیرکاران•

نوبت دهی آزادکاران•

...و

سفارشی سازی مخصوص شما
ت دهی با وجود انعطاف پذیری باال و جامع بودن سیستم نوب

ی خود را با خبره، شما به سادگی میتوانید قابلیت های سفارش
.کمترین هزینه بدست آورید

فارش دهید تا ، هرآنچه تصور میکنید به ما سخجالتی نباشیداصال 
.دل شوددر سیستم نوبت دهی اختصاصی شما به حقیقت مب
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 دهی، و به راحتی مشتریان خود، نوبت
.نیدکمدیریت قرار مالقات هایتان را 

را تعریفسرویس های مختلفی
کنید، تیم های گوناگون ایجاد و

ود بخش های مختلفی در مجموعه خ
.بسازید

مجموعه خود را بصورت بهینه 
ساعات کاری و مدیریت کنید، 

د را اعمال کرده و بگذاریاستراحت
ارباب رجوع براحتی قرارمالقات

.هایشان را مدیریت کنند

وگل تقویم گتقویم کاری خود را با 
بتوانید همگام سازی کنید تا به راحتی

ه برنامه کاریتان را با دیگران ب
ه های اشتراک بگذارید و یا وارد برنام

.دیگر کنید

ییر تمامی کاربران سیستم هرتغ
و ایمیلمرتبط با خود را بصورت

.دریافت خواهند کردپیامک 

بصورت آسان، فضای ابری 
24×7کم هزینه و با پشتیبانی 

ارمغان خبره برای همه مجموعه ها

چند سیستم نوبت دهی خود را  تحت
.دلخواه خود داشته باشیدزبان 

از انجامعه استفاده کنندگبا تمام 
د و نوبت دهی خبره در تماس باشی

پاسخ سواالت خود را بسرعت 
.بیابید

رفته این قابلیت برای شما درنظر گ
در یک شده که بنا به صالح دیدتان،

را جای چندین نفر زمان مالقات، 
.دهید

خود یا آدرس اختصاصیبا 
مجموعه تان، مشتریان خود را به

.یدصفحه نوبت گیری هدایت نمای

را واکنشگنوبت دهی خبره کامال 
طراحی شده و برروی تمامی 
قابل ...دستگاه های گوشی، تبلت و 

.اجراست

بره نوبت دهی خاپلیکشن اندروید 
ما در برای دسترسی هرچه راحتتر ش

.دسترس میباشد


