
- Din leverandør af gæste og registreringssystemer

Med et VISIT Gæstesystem fortæller 
du virksomhedens besøgende, at her 
er der styr på tingene. Så nu er det 
tid til at udskifte den gamle besøgs-
blok og kuglepen.

VISIT Security leverer super hurtige App 
baseret gæste og registreringssystemer 
som er dansk produceret til iPad’s. 

Et VISIT gæste og registreringssystem er 
et dejligt nemt og meget brugervenligt 
elektronisk værktøj i absolut bedste 
kvalitet med høj sikkerhed og i flot 
design. Det er app baseret og udviklet 
til Ipads, for effektivt og hurtigt at 
kunne registrere virksomhedens 
gæster, medarbejdere og andre 
besøgende uden at du behøver gøre 
noget som helst.



Når virksomhedens gæster ankommer, tjekker de selv let og 
enkelt ind på iPad’en. Der sendes f.eks. en E-mail og SMS til 
den medarbejder den besøgende skal møde med info om, at 
gæsten nu er ankommet og befinder sig i receptionen e.l. 

Der er også mulighed for at printe gæste ID-labels ud automa-
tisk, hvis dette ønskes.

Som administrator eller bruger af VISIT Gæstesystem, tilgås 
systemet via en hvilken som helst browser med eget bruger-
navn og adgangskode og naturligvis i højeste sikkerhed. 
Det er det, vi kalder ”backenden”.

Via backenden er der også mulighed 
for både at tjekke gæsterne ind og ud 
manuelt, printe besøgslister, tjekke 
hvem der er i bygningen, se antal 
personer, der er tjekket ind for hvert 
enkelt system eller samlet, hvis flere 
systemer bruges, se logfiler, tider og 
meget andet.

Visit gæstesystem kan efter virksom-
hedens behov lave forskellige layout 
tekster, og meget andet via backend-
en. Der er også mulighed for at loade 
firmaet sikkerhedsregler og billeder 
op i system, som så skal godkendes af 
den besøgende, for at kunne tjekke 
ind. Systemerne findes både på Dansk 
og Engelsk.

Derudover kan der tilføjes ekstra udvidelser og tilpasning af syste-
merne, samt yderligere sprog, alt efter firmaet behov. Der er næsten 
ingen begrænsninger.
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Så nu er det tid til at udskifte den gamle gæstebog og kuglepen, 
med det super hurtige App baserede VISIT Gæstesystem. 

Prøv en Gratis Demo af Visit Gæstesystem i 
14 dage. Gå ind i App Store på iPad’en, 
og søg på: “Visit Security”

VISIT Gæstesystem kan bruges i mange typer 
virksomheder / bygninger

• Reception
• Hovedindgang
• Håndværkerindgang
• Personaleindgang
• Lager indgang/udgang
• Produktionsvirksomheder

• Messer
• Banker
• Kædekontorer
• Supermarkeder
• Byggemarkeder
• Fabrikker

• Hoteller
• Udlejningsvirksomheder
• SFOer
• Børnehaver
• Fitnessklubber
• Elite sportsklubber


