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VISIT Gæste og Registreringssystem –
Super nemt og brugervenligt elektronisk gæstesystem til iPad’s
VISIT Gæstesystem er et unikt og super brugervenligt elektronisk gæstesystem til
IPad’s, som bruges til virksomhedens gæster, håndværkere og andre besøgende,
eller virksomhedens egne medarbejder.
Når virksomhedens gæster ankommer, tjekker de ind på iPad’en, og der
sendes en e-mail til den besøgende og der er også mulighed for at få en SMS, når
gæsten ankommer (ekstra tilbehør). Når virksomhedens gæster forlader
virksomheden, tjekker de ud på iPad’en – let og enkelt. Og dette kan man også få
besked på via E-mail, eller SMS, når gæsten har tjekket ud.
VISIT Gæstesystem har en backend database, som gemmes på en ekstern server ude i skyen.
Det er også i backend at virksomheden kan printe besøgs lister ud, eller tjekke hvem der er i bygningen,
samt tilpasse VISIT Gæstesystem efter virksomhedens behov. Der er også log fil, som hele tiden viser indog udtjeknings tider, samt anden information. Der er også mulighed for at tjekke gæsterne både ind og ud,
via backenden, på forhånd, hvis man ønsker dette.

Så nu er det tid til at udskifte den gamle gæstebog og kuglepen, med det helt nye super hurtige og
meget bruger venlige APP baseret VISIT Gæstesystem.

Prøv VISIT Gæstesystem gratis i 14 dage
Gå i App Store på din iPad og søg efter: ”VISIT Security”.
Installer App`en og bestil en licensnøgle, så kan du teste VISIT Gæstesystem i 14 dage inden du køber.

Visit Gæstesystem kan bestå af følgende:
VISIT software modul – Licens abonnements modul til backend – Tyverisikringsbeslag til iPad – E-mail
besked – SMS-beskeds modul – CSV-modul.
System tilgås fra backend via browser: http://backend.visitsecurity.dk med Brugernavn og Kodeord.
VISIT Security sørger for driften af VISIT gæstesystemet. Så ingen vedligeholdelse for brugeren.

VISIT Security is a professional supplier of guestbook solutions.
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Visit Gæstesystem kan bruges i mange typer virksomheder / bygninger:
- Produktionsvirksomheder.
- Messer.
- Banker.
- Kædekontorer.
- Supermarkeder.
- Byggemarkeder.
- Fabrikker.
- Hoteller.
- Udlejningsvirksomheder.
- SFOer.
- Børnehaver.
- Fitnessklubber.
- Elite sportsklubber i fodbold, håndbold, Ishockey eller andre som ønsker en liste over de gæster som
besøger loungen.
Visit Gæstesystem kan placeres mange steder i virksomheden:
- Reception.
- Hovedindgang.
- Håndværkerindgang.
- Personaleindgang.
- Messestande.
- Lager indgang/udgang
Fordele ved Visit Gæstesystem
✓ Visit har høj signalværdi som fortæller virksomhedens gæster, at her er der styr på tingene.
✓ Gæstelisten er skjult for andre gæster, så man ikke kan se hvem der har besøgt virksomheden.
✓ Visit lever op til krav fra IFS – International Food Standard og BRC – British Retail Konsortium.
✓ Brugervenlig selvbetjening med dansk og engelsk menu samt mulighed for andre sprog.
✓ Mulighed for foto af den besøgende.
✓ Mulighed for at få en e-mail når den besøgende tjekker ind og ud.
✓ Mulighed for at få en SMS når den besøgende tjekker ind og ud. (Ekstra tilbehør)
✓ Mulighed for CSV upload af medarbejder kartotek til backend fra eget CMS-system. (Ekstra tilbehør)
✓ Gæsterne kan finde sig selv ved ganske få tryk, hvis de er oprettet i systemet, eller har besøgt
virksomheden tidligere, f.eks., via deres mobil nr.
✓ Gæster der tjekker ind, kan søge på medarbejder, der er i systemet, som de skal besøge, eller
forudbestemt medarbejder, så denne person får direkte besked, via E-mail, eller SMS, eller begge
dele, at gæsten nu er tjekket ind, eller tjekket ud.
✓ Historisk log med mulighed for at printe gæstelisten ud fra backend.
✓ Tælle funktion, så man har styr på hvor mange der er tjekket ind på systemet og som er i bygningen.
✓ Virksomheden kan selv rette i regler og bestemmelser i backenden samt ændre tekster i VISIT
Gæste systemet, så det er tilpasset jeres behov.
✓ Back up af data.
✓ iPad er tyverisikret, med speciel holder/beslag.
✓ Passer timetal på faktura vedrørende arbejde udført i virksomheden. Tjek det i VISIT Gæstesystem.
✓ Layout og andre ændringer kan tilpasses virksomheden mod en tillægspris, for udvikling.
✓ VISIT Gæstesystem er dansk udviklet og produceret.
✓ VISIT distribueres KUN af VISIT Security.
✓ Systemet kører Microsoft IIS-platform med Microsoft Sql server som database server.
✓ Mulighed for Gæste / ID-kort på printet labels, både med og uden klister, via trådløs printer.
Muligheder for tilpasning af VISIT Gæstesystem
- Efter virksomhedens behov, der er næsten ikke
nogen begrænsninger
Flere forskellige tyverisikrings beslag til iPad’s
- Beslag til væg eller disk
- Gulvstander

VISIT Security is a professional supplier of guestbook solutions.

