VisiPass

VisiPass

Elektronische Visitor
Management
Je krijgt maar een keer de
kans om een goede indruk
te maken. Doe het met de
juiste pas, met VisiPass

WWW.SGWORLD.COM

Elektronische Visitor
Management

Een professioneel onthaal,
een veiligere werkomgeving.

Visitor Pass
uitvaardigen en
afdrukken
Foto ID
Exit / Entry Barcode
Evacuatielijst / Rapporten
Bezoeker vooraf
registreren
SG World waarborgt het beheer van personen op
uw bedrijfsterreinen en kantoren en zorgt voor een
professionele uitstraling.
Voor meer info, kunt u bellen op het nummer +32 2 262 23 02
SG WORLD SA

WWW.SGWORLD.COM

AVENUE DE TYRASLAAN 75 - 1120
BRUSSELS - BELGIUM

EMAIL: INFO@SGWORLD.BE

Optie:
Scannen met e-ID kaartlezer

De oplossing voor een
professioneel onthaal in een
veiligere werkomgeving.

VisiPass
Met bijna 45 jaar ervaring is SG World de aangewezen
partner voor het beheer van uw bezoekers. Wij leveren
nu ook een eenvoudig bezoekersregistratie softwarepakket.
VisiPass toont onze ervaring in het beheer van bezoekers in een
makkelijk Windows-gebaseerde bezoekerspas systeem. Van vooraf
aangemelde bezoekers tot het uitprinten van een gepersonaliseerde pas,
VisiPass geeft u een volledige zicht op alle bezoekers.
De laserscanner en de E-ID-kaartlezer ondersteunen een snelle en
efficiënte check-in en check-out van uw bezoeker. Voor een optimale
beveiliging, kunnen ook kleurenfoto’s van een bezoeker op de pas met
de foto-ID-module, toegevoegd worden.

Een veiligere werkomgeving
VisiPass maakt het niet alleen makkelijker om te weten wie er ter plaatse
is, het helpt vooral ongewenste bezoekers te identificeren. Naast een
veiligere werkomgeving, informeert het systeem de bezoeker met
alle belangrijke informatie over gezondheid en veiligheid. De flexibele
rapporten-functie kan in een
noodsituatie geactualiseerde lijsten
uitdraaien.

Optie:
Scannen met e-ID kaartlezer

Hoe kan VisiPass u helpen?
• Alle bezoekers ( groepen of
individuen ) zijn voorafgaand
aan hun bezoek aangemeld.
• Identificeren van alle bezoekers
op uw locatie gedetailleerde
verslagen per bezoek,
contacpersoon, bedrijf datum
enz.
• Opstellen van een evacuatielijst
met een simpele muisklik
• Informeer uw bezoekers
van alle gezondheids-en
veiligheidsvoorschriften (terwijl
on site )
• Verbeter de professionele
uitstraling van uw organisatie
• Weet wie (on site) aanwezig is
en waar
• Barcode-lezer voor het efficiënt
controleren van bezoekers
• Gecontroleerde
gebruikerstoegang
• Eenvoudige intuïtieve interfase

Technische specificaties
Visitor Management Software ontworpen voor gebruik met
laserscanner en E-ID-kaartlezer voor een doeltreffend gebruik.
VisiPass verbonden met een Microsoft SQL Server-database op
een lokale PC of een netwerk.
Het systeem kan draaien op standaard geleverde drivers
met de besturingssystemen van Microsoft.

Wij leveren:
Visipass software
Voorgedrukte gepersonaliseerde passen
Helpdeskondersteuning 10:00-17:00 van maandag tot vrijdag
(Engelstalig)

U levert:
Een computer die aan alle technische specificaties voldoet
Gebruikers paswoorden of een netwerk
Gebruiker op het moment van de installatie

Systeem vereisten
Processor Type
Pentium III-compatibele
processor of sneller
Processor Speed
Minimum: 1.4 GHz
Aanbevolen 2 GHz

Besturingssysteem
Windows 7 x86/x64 Pro
Windows 8
Geheugen
Minimum: 2 GB
Aanbevolen 4 GB

