Bezoekersbeheer

Een professionele ontvangst van uw bezoekers
Het GuestManager© systeem is geschikt voor elke organisatie die haar bezoekersbeheer beter wil
organiseren. Bovendien verbetert u de beveiliging binnen gebouwen en op terreinen. U heeft een
compleet overzicht van alle externe mensen die uw bedrijf bezoeken en een optimaal bezoekersoverzicht voor receptie- en beveiligingsmedewerkers.
Het systeem kan binnen één gebouw of terrein worden gebruikt maar is tevens inzetbaar op
meerdere locaties (nationaal en internationaal). Ook als verschillende bedrijven zijn gevestigd op
één locatie, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen of bedrijventerreinen met een centrale receptie,
is ons systeem zeer goed toepasbaar.

Gebruikersvriendelijkheid

Het GuestManager© systeem is sinds 1998 op de markt en
voortdurend in ontwikkeling. Alle functionaliteiten zijn in
overleg met daadwerkelijke gebruikers ontwikkeld. Hierdoor
wordt het systeem in de praktijk als zeer gebruikersvriendelijk
en overzichtelijk ervaren.

Zelf bepalen wat u belangrijk vindt

GuestManager© is een modulair en volledig configurabel
systeem. U bepaalt zelf welke modules voor uw organisatie van
toepassing zijn. U kunt bepalen welke informatie zichtbaar zal
zijn voor gebruikers en voor wie deze informatie toegankelijk is.

Systeem integratie

Onze oplossingen kunnen naadloos worden gekoppeld aan
reeds bestaande systemen. U kunt hierbij denken aan het
koppelen aan externe databases, Active Directories en SAP.
Wij hebben reeds koppelingen gerealiseerd met de volgende
toegangscontrole systemen: CardAccess, Axiom, Exos (Kaba),
AEOS (Nedap), SiPass (Siemens), Alliance (GE Security) en ATPS.

Maatwerk oplossingen

Indien gewenst kunnen wij, in goed overleg, maatwerk verrichten
in onze applicaties. U kunt hierbij denken aan het toevoegen
van nieuwe functionaliteiten, het aanpassenvan een module,
het koppelen aan andere systemen of integratie van specifieke
hardware.

U wilt uw bezoekers

• zo persoonlijk als mogelijk ontvangen en aanspreken.
• snel kunnen voorzien van een persoonlijke bezoekerspas.
• duidelijk maken welke procedures en veiligheidsregels er 		
gelden in uw gebouw.
• snel en efficiënt toegang kunnen verlenen.
• duidelijk maken waar zij zich kunnen melden en waar zij 		
mogen komen (digitale bewegwijzering).

Wij bieden u graag een totaaloplossing.

Een aantal systeem mogelijkheden:
• BHV functie: met één druk op de knop een rapport van 		
		 alle aanwezige bezoekers.
• Aanmelden bezoekers: netwerk, intranet, internet,
		 Outlook en Excel.
• Zelfaanmelding: bezoekers kunnen zichzelf aanmelden 		
		 (selfservice check-in).
• Onbemande receptie: toegang verlenen aan bezoekers 		
		 zonder receptie of beveiligingsmedewerkers.
• Toegangsbeheer: aansturen tournikets, slagbomen,
		 toegangspoortjes en deuren.
• Identificatie: afdrukken bezoekerspassen, foto-ID passen
		 en parkeerkaarten.
• RFID: gebruik contactloze kaarten en kaartlezers.
• Barcode: gebruik barcode kaarten en (draadloze)
		barcodeapparatuur.
• Biometrie: gebruik vingerscan en gelaatsherkenning voor 		
		 snelle en veilige toegang.
• Databases: SQL Server, Oracle of Access.
• Legitimatie verificatie: inlezen paspoort- en rijbewijs
		 gegevens en controle op echtheid.
• Rapportage: uitgebreide rapportage en (grafische)
		statistieken.
• Notificatie: automatisch bellen contactpersonen en
		 bezoekbevestigingen via e-mail en sms.
• Toegangsbeleid: bezoekers accorderen en screenen,
		 toekennen toegangsniveaus.
• Veiligheid: afdrukken en registreren van
		 veiligheidsvoorschriften en bezoekersreglementen.
• Asset management: registratie van meegegeven of zelf 		
		 meegenomen attributen (o.a. veiligheidskleding,
		 sleutels, laptops).
• Parkeerbeheer: reserveren parkeerplaatsen, afdrukken 		
		 uitrijkaarten en aansturen slagbomen.
• Reserveren: reserveren kamers, beamers of andere 		
		 bezoekersgerelateerde zaken.
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