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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

    

Η Top Vision Ltd πρωτοπόρος εδώ και 15 χρόνια στον σχεδιασμό και κατασκευή συστηματικών σειράς 
προτεραιότητας διαθέτει στην αγορά συστήματα διαχείρισης κοινού. 

Με στόχο την όσο το δυνατών αποτελεσματικότερη διαχείριση της αναμονής σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού και 
την ομαλή διαχείριση ή εξάλειψη του συνωστισμού και της δυσαρέσκειας των καταναλωτών, η εταιρεία μας 
παράγει τα συστήματα σειράς προτεραιότητας i.Queue® και  w.Queue®. 

Το σύστημα σειράς προτεραιότητας αποτελείται από την εκτυπωτική μονάδα, τον κεντρικό ηλεκτρονικό πινάκα 
LED για την αναγραφή του πιο προσφάτου αριθμού και της θέσης που τον εξυπηρετεί, ηλεκτρονικούς πινάκες σε 
κάθε θέση εργασίας, καθώς και ηχογραφημένη ηχητική ειδοποίηση ενημέρωσης του κοινού. 

Τα συστήματα της εταιρίας μας είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλίστηκα ταμεία, 
νοσοκομεία, επιχειρήσεις ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, τράπεζες καθώς και καταστήματα λιανικής ή 
άλλους οργανισμούς που συστηματικά η περιοδικά συναλλάσσονται με μεγάλο αριθμό κοινού που χρήζει 
διαχείρισης. 

Τα συστήματα i.Queue® και  w.Queue® είναι σχεδιασμένα για αυτόνομη λειτουργία χωρίς την χρήση ενδιάμεσου 
Η/Υ ( INTERINTEGRATED SYSTEM ). 

Το σύστημα w.Queue® μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε μηχανογραφημένο περιβάλλον και να διαχειρίζεσαι από 
web base εφαρμογή που συλλέγει στατιστικά στοιχεία κίνησης και χρόνων εξυπηρέτηση δίνοντας την 
δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και λειτουργικής αξιολόγησης περιφερειακών καταστημάτων και δικτύου 
σημείων σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητος πλήθους και γεωγραφικής διασποράς, ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
απαιτούμενες αλλαγές όπου απαιτείται. 

Το σύστημα w.Queue® μπορεί να εναρμονιστεί με την web base εφαρμογή της εταιρείας μας Web Ticket® 
δίνοντας την δυνατότητα στο πελατειακό κοινό της απομακρυσμένης λήψης εισιτηρίου και δυναμικής 
παρακολούθησης του χρόνου διεκπεραίωσης του. 
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Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Κοινού  Street Smart ®  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Street Smart ® της TOP VISION παρέχει άμεση, έγκυρη και περιεκτική πληροφόρηση 

στους κάτοικους της περιοχής τόσο για τις ενέργειες  και τις δράσεις  που υλοποιούν οι Τοπικοί Διοικητικοί  

Φορείς και Οργανισμοί,  όσο και ένα πλούσιο φάσμα πληροφοριών γενικού περιβαλλοντικού και  εμπορικού 

ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής. 

Ο Έλεγχος και η πληροφοριακή τροφοδότηση της Πινακίδας επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή 

(web based), TVE Track ® σχεδιασμένη ώστε να παρέχει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες δυνατότητες 

απομακρυσμένου έλεγχου 24/7. 

Οι Ηλεκτρονικοί Πίνακες Street Smart® είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από την TOP VISION για να 

λειτουργούν σε εξωτερικό χώρο, κάτω από απαιτητικές κλιματολογικές συνθήκες, όπως π.χ. υψηλή ηλιοφάνεια, 

χιόνι, βροχή, αέρας κ.λ.π. 

Έτσι τα μηνύματα που προβάλλονται στην Street Smart ® είναι ευανάγνωστα ακόμα και με πλήρη ηλιοφάνεια και 

ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κατασκευή του πινάκα είναι τέτοια που τον καθίστα ανθεκτικό σε βεβαρημένη 

ανθρωπογενή φθορά και βανδαλισμούς. 

Τα πάνω από 20 χρόνια πρωτοπορίας και δυναμικής παρουσίας της εταιρείας μας στην Ελληνική αγορά με 

πληθώρα Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων αποτελούν για μας κίνητρο  συνεχούς βελτίωσης και για τους πελάτες 

μας εχέγγυα άριστης συνεργασίας.  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ LED ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Η TOP VISION Ltd αναβαθμίζει την παρουσία της με ολοκληρωμένες λύσεις προβολής στον χώρο των πρατηρίων 
υγρών καύσιμων. 

Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα LED Τιμών Υγρών Καύσιμων (Gas Price) σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την 
εταιρεία μας μετά από εκτενή έρευνα των αναγκών της λιανικής αγοράς καύσιμων και σε στενή συνεργασία με 
τους υφιστάμενους πελάτες μας. 

Οι πινάκες τιμών ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις ισχύουσες τιμές καυσίμων ενώ υπάρχει η 
δυνατότητα μέσω μιας σειράς προϊόντων να προβληθούν τυχόν προσφορές ή λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουν 
τα πρατήρια στους καταναλωτές όπως καθαρισμοί και αναλώσιμα αυτοκινήτων, ελαστικά, τρόφιμα, ποτά κ.α. 

Η τροφοδότηση του πινάκα με στοιχειά τιμών μπορεί να γίνει, μέσω της υφιστάμενης κονσόλας των πρατηρίων, 
μέσω ενσύρματου ή ασύρματου χειριστηρίου, είτε μέσω εφαρμογής για smart phone συσκευές, δίνοντας 
δυνατότητες τοπικού και απομακρυσμένου ελέγχουν στους χρήστες. 

Η εγκατάσταση των συστημάτων πραγματοποιείται από τα συνεργεία της εταιρίας μας ενώ η εξατομικευμένη 
σχεδίαση των προϊόντων μας πάνω στις ανάγκες του κάθε πελάτη δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης, 
ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα στα υπάρχοντα σήματα της επιχείρησης. 

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας που απευθύνονται σε πρατήρια καυσίμων είναι απόλυτα πιστοποιημένα και 
εναρμονισμένα με το ΕΝ 12966 που αφορά συστήματα οδικής ασφάλειας και φέρουν πιστοποίηση C.E. 


