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Werken op afspraak? 
 
  Klantcontact Portaal van Lamson-Q! 
 
    
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
Lamson-Q ontwikkelt, installeert en onderhoudt innovatieve 
soft- en hardware voor toekomstgerichte organisaties. 

 

 Klantcontact Portaal: 

 Internet Afspraken 
 Klantverwijssysteem 
 Personeelsplanning 
 Beeldschermcommunicatie 



 

 

 
Het Klantcontact Portaal van Lamson-Q biedt alle functionaliteit die een efficiënt werkende 
organisatie nodig heeft voor een optimale dienstverlening aan de klant.  
Het Klantcontact Portaal bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 Internet Afspraken   met deze web based applicatie kunnen in enkele stappen eenvoudig  
afspraken en reserveringen online worden gemaakt. 
 

 Klantverwijssysteem  deze wachtrij management software zorgt voor het efficiënt   
oproepen en begeleiden van klanten naar de juiste dienst.  
 

 Personeelsplanning  deze applicatie zorgt ervoor dat het personeel op de meest efficiënte  
manier ingezet wordt op de gevraagde taken of diensten. Door integratie 
met Internet Afspraken worden tijdsloten voor het maken van afspraken 
op basis van de beschikbaarheid van personeel automatisch gegenereerd.  
 

 Beeldschermcommunicatie  met deze applicatie kunt u centraal de beeldschermen en zelf service  
zuilen beheren voor eenzijdige communicatie of interactieve 
communicatie op basis van multi touch techniek.  

 
Door de integratie van bovenstaande software applicaties is het krachtige Klantcontact Portaal van Lamson-Q ontstaan. 
Vanuit één portaal is, afhankelijk van rechten en rollen van medewerkers, alle functionaliteit centraal beschikbaar waarbij 
meerdere vestigingen centraal beheerd kunnen worden. Alle statistische gegevens zijn real time beschikbaar. Met het 
Klantcontact Portaal kan ook benodigde hardware zoals beeldschermen, printers en touchscreen zuilen centraal beheerd 
worden. De software applicaties van het Klantcontact Portaal kunnen ook stand-alone werken.  
 

 
Internet Afspraken 
 
Een afspraak wordt snel gemaakt in drie korte en heldere 
stappen. Zo weet de bezoeker op ieder moment waar hij aan  
toe is: kiezen van product en tijdstip, benodigde gegevens 
invoeren en de afspraak bevestigen. De beschikbaarheid wordt 
direct getoond wanneer de bezoeker een product of dienst 
selecteert. De beschikbaarheid voor een afspraak wordt vertaald 
naar een online weekkalender, waarin de beschikbare tijden 
voor een afspraak getoond worden.  
De bezoeker van Internet Afspraken kan zo een tijd selecteren 
die hem of haar uitkomt. De weekkalender houdt rekening met 
openingstijden, openingsdagen en tijdsduur per product of 
dienst. Bovendien bestaat voor de bezoeker de mogelijkheid zelf 
de afspraak te wijzigen of te annuleren. 
 

    Functionaliteiten Internet Afspraken: 

 100% op afspraak of in combinatie met vrije inloop 
 Afspraken met personen/ reservering spreekkamers etc. 
 Velden, diensten en capaciteiten (bv balie’s) vrij instelbaar 
 Sluitingstijden per vestiging, balie of dienst in te stellen 
 Eenvoudige en flexibele capaciteitsplanning 
 Email / SMS / tekstberichten bevestiging en herinnering 
 Afspraken te maken voor meerdere vestigingen 
 Automatisch bijschakelen van balies bij vollopen agenda 
 Combinatie afspraken voor meerdere diensten/producten 
 Automatisch afspraken annuleren of wijzigen 
 Koppeling met diverse externe agenda’s 
 Integratie met Personeelsplanning 
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Personeelsplanning  

 
Met ons uitgebreide pakket voor 
personeelsplanning maakt u het roosteren 
van uw personeel gemakkelijk en 
overzichtelijk. De uitgebreide functionaliteit 
ondersteunt u om het werk efficiënt uit te 
voeren. De software geeft inzicht in onder of 
overbezetting. Op basis van key indicatoren 
worden de prestaties op de verschillende 
afdelingen weergegeven.  
 
Op basis van werktijden en functies van de 
beschikbare werknemers worden beschikbare 
tijdsloten in de agenda van Internet Afspraken 
gegenereerd. 
 
Functionaliteiten: 

 
 Webbased applicatie 
 Account voor de planner  
 Dienstsjablonen 
 Planbord voor flexibel plannen op basis van 

drag and drop 
 Plannen op basis van kennis en 

vaardigheden   
 Administratie van ziekte, vakantie, 

verlofdagen, vergaderingen  
 Contract, rapportage & waarschuwing 
 Realisatie rapportage 
 Rapportage overuren  
 Rapportage vrije dagen  
 Rapportage ziekte dagen  
 Werknemers inzage in planning 
 Email-attentie 
 Etc. 

 

 
Klantverwijssysteem 

 
Een efficiënt en betrouwbaar klant-
verwijssysteem levert organisaties veel 
toegevoegde waarde. Het zorgt niet alleen 
voor een goede verwijzing en begeleiding 
van uw klanten, maar verschaft u ook 
belangrijke informatie over wat er tijdens dit 
proces gebeurt. Hoeveel klanten zijn er 
binnen? Waar komen zij voor? Hoelang 
moeten zij gemiddeld wachten? Hoelang 
duurt de balieafhandeling? Is er 
overbezetting of juist onderbezetting? 
Doordat u deze informatie gemakkelijk 
overziet, kunt u de inzet van mensen en 
middelen beter afstemmen op de vraag. En 
dat resulteert weer in een verbeterde 
dienstverlening en een hoger rendement. 
 
Functionaliteiten: 
 
 Webbased applicatie met IP gestuurde 

hardware 
 Real time statistieken van meerdere 

vestigingen 
 Management informatie beschikbaar op basis 

van vooraf ingestelde sjablonen 
 Grafieken genereren in statistiek module 
 Doorsturen van klanten 
 Her-oproepen van klanten 
 Meten efficiency van medewerkers 
 Single sign-on functionaliteit 
 Device onafhankelijk 
 Koppeling met externe applicaties mogelijk 
 Etc. 
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Beeldschermcommunicatie 

 
Digital Signage of Narrow Casting zijn de meest 
gebruikte benamingen voor communicatie via 
beeldschermen en het creëren van content. De 
beeldschermen die klanten oproepen en hen van 
informatie voorzien, kunt u tevens gebruiken voor 
reclame en informatiedoeleinden. Een ideale 
manier om met uw doelgroep te communiceren. 
Met name de in wachtruimten geplaatste 
beeldschermen krijgen veel aandacht van het 
publiek dat daar aanwezig is. De mogelijkheid om 
daar uw producten of diensten aan te bieden is dan 
ook iets waar al veel organisaties dankbaar gebruik 
van maken. Deze gerichte communicatie op het 
juiste moment is een perfecte aanvulling op uw 
reeds bestaande communicatiekanalen. 
 
Functionaliteiten: 

 
 Centraal beheer van zelf-service en 

welkomstzuilen 
 Multi touch technieken beschikbaar  
 Way finder module beschikbaar 
 Aansturen video walls mogelijk 
 Integratie met uw klantverwijssysteem 
 Content volledig afgestemd op huisstijl 
 Centraal en real time beheer van uw content op 

uw schermen op diverse locaties mogelijk 
 

 
 
Bezoekadres: Veldzigt 12, 3454  PW  De Meern 
Postadres: Postbus 156, 3454 ZK  De Meern 
Telefoon:  +31 (0)30 693 45 80 
Fax:   +31 (0)30 693 01 64 
Internet:  www.lamson-q.nl 
E-mail:   sales@lamson-q.nl 

 
Wij helpen u graag verder! 
 
Wij helpen u graag verder bij het 
automatiseren van uw dienstverlening. 
Graag komen wij vrijblijvend bij u langs 
voor een demo van onze software of 
een advies op maat.  
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