Optimised Visitor Management
Ta vare på sikkerheten til personene og lokalene som er en del av din organisasjon.
www.sharp.no

Gjør et godt
førsteinntrykk

Ganske enkelt
smartere service

Gjør et godt førsteinntrykk
I dag forventer gjester en strømlinjeformet og effektiv innloggings- og
resepsjonstjeneste.
Som en del av Sharps serie med optimaliserte programvareløsninger utvider vårt gjesteadministrasjonssystem fordelene
med digital overgang helt ut i resepsjonsområdet. Det er en smart, sikker og enkel brukerplattform for registrering av gjester,
ansatte og underleverandører – slik at dere kan sikre at dere alltid gjør et godt førsteinntrykk, samtidig som dere frigjør
administrative ressurser til mer produktive oppgaver.

Rask innlogging
Klikk for å se vårt system for
gjesteadministrasjon i funksjon.

Presis
bevegelses-sporing

Gjør det enkelt å
overholde alle regler

Spesifikasjoner
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Gjør et godt førsteinntrykk
I dag forventer gjester en strømlinjeformet og effektiv innloggings- og
resepsjonstjeneste.
Ganske enkelt smartere service
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Med sin intuitive programvare og berøringsskjermteknologi gir Sharps
optimaliserte gjesteadministrasjonssystem en rask og enkel måte å
logge seg inn og ut på anleggsplasser eller bestemte bygningssoner på.
Gjestene bare trykker på skjermen for å skrive seg inn.
I tillegg til å spare resepsjonisten for å bruke tid på å skrive inn
gjester, er det heller ikke behov for å finne gjestens vert. Systemet vil
automatisk varsle vedkommende per e-post eller tekstmelding om at
gjesten har ankommet. Som en ekstra praktisk funksjon kan bud og
andre leverandører raskt levere pakker ved hjelp av spesialknappen for
leveranser.

Gjestene bare trykker på skjermen for å skrive seg inn.
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Gjør et godt førsteinntrykk
I dag forventer gjester en strømlinjeformet og effektiv innloggings- og
resepsjonstjeneste.
Rask innlogging

Alt du trenger

Hvis en gjest eller en gruppe gjester er forhåndsregistrert, for eksempel
til en konferanse, kan de raskt logge seg inn ved å skanne en QR-kode.
For tilbakevendende gjester er innloggingsprosessen også mye raskere,
siden det optimaliserte gjesteadministrasjonssystemet kan huske
navnet og hvem de besøkte sist de var der.

Avhengig av behovet har vårt optimaliserte
gjesteadministrasjonssystem fleksibilitet til å leveres på en
rekke av Sharps ulike små eller store interaktive flatskjermer.
Systemet er fullstendig konfigurerbart slik at bilder, varemerker og
registreringsspørsmål kan skreddersys etter akkurat deres behov.
I tillegg skriver systemet automatisk ut den aktuelle typen gjesteskilt
til gjester eller underleverandører. Informasjonen på skiltet kan
konfigureres etter deres behov. Det kan vise informasjon om gjest
og vert, samt et unikt identifikasjonsnummer som gjestene kan taste
inn når de logger seg ut for å bekrefte at de har reist. Skiltet kan også
tilpasses med Wi-Fi-innstillinger, helse- og sikkerhetsinstrukser eller
annen relevant informasjon.
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Systemet skriver automatisk ut et gjesteskilt.
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En tryggere arbeidsplass for alle.
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Sikkerhet og overholdelse av lover og forskrifter er viktig
for alle organisasjoner. Ved hjelp av vårt optimaliserte
gjesteadministrasjonssystem tar du vare på sikkerheten til personene og
lokalene som er en del av din organisasjon.
Presis bevegelsessporing

Gjør det enkelt å
overholde alle regler

Spesifikasjoner

Å ta imot gjester i en organisasjon handler ikke bare om å gjøre et godt førsteinntrykk
– det er viktig å overvåke ankomst og avreise av hensyn til sikkerhet, overholdelse
av lover og forskrifter og helse- og sikkerhetsreglement. Dette er en av de største
begrensningene ved manuell gjesteregistrering, siden det er lett å miste oversikten over
hvem som befinner seg i bygningen.
Sharps optimaliserte gjesteadministrasjonssystem gjør det mulig å skape en tryggere
arbeidsplass der alle gjesters bevegelser registreres nøyaktig, slik at du kan holde
oversikt over strømmen av mennesker inn i og ut av bygningen. Du kan når som helst
generere en sanntidsrapport for å identifisere nøyaktig hvem som befinner seg i
bygningen, eller for å gå over all gjesteaktivitet på slutten av dagen.
En sentral database med oppdatert kontaktinformasjon betyr også at du raskt kan
varsle alle i en nødssituasjon og gi instrukser om hva de skal gjøre.

Mobilapper for administrasjon av nødssituasjoner og
evakuering.
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En tryggere arbeidsplass for alle.
Sikkerhet og overholdelse av lover og forskrifter er viktig
for alle organisasjoner. Ved hjelp av vårt optimaliserte
gjesteadministrasjonssystem tar du vare på sikkerheten til personene
og lokalene som er en del av din organisasjon.
Gjør det enkelt å overholde alle regler
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Spesifikasjoner

Å sikre overholdelse av aktuelle databeskyttelsesforskrifter, for eksempel EUs nye GDPR
(General Data Protection Regulation) og helse- og sikkerhetsforskrifter er en prioritet for
alle organisasjoner. Dere har også plikt til å beskytte alle som befinner seg i bygningene
deres.
Innloggingsprosessen i det optimaliserte gjesteadministrasjonssystemet er en
god anledning til å samle inn viktig informasjon og samtykke i forbindelse med
databeskyttelse og juridiske krav. Det omfatter muligheten til å sikre at alle
gjester, ansatte og underleverandører er oppmerksomme på relevante helse- og
sikkerhetsprosedyrer og konfidensialitetsregler – og har bekreftet at de godtar disse. I
tillegg kan det defineres regler for å sikre at gjesteinformasjon regelmessig blir slettet fra
systemet på en sikker måte.
Det betyr at dere alltid har en klar oversikt som viser at dere har gjort det dere skulle og
overholdt alle aktuelle juridiske eller forskriftsmessige krav.

Mulighet om å be om gjestens signatur for å bekrefte
samtykke.
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Registreringsstasjon*1
Skriver*1
WhosOnLocation gjesteadministrasjonsprogramvare
Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon
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*1 Andre maskinvaremuligheter er tilgjengelige. *2 Etikettutskrift støttes ikke.

Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i Amerika og/eller andre land. WhosOnLocation er et
registrert varemerke for WhosOnLocation Ltd. over hele verden. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. © Sharp Corporation, februar 2019. Ref. interaktiv brosjyre om optimalisert
gjesteadministrasjon. Jobb nr. 19678. Alle varemerker anerkjennes. E&OE.
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Spesifikasjoner
Registreringsstasjon*1

Sharp PN-40TC1 + PN-ZB03PC

Skriver*1

Intel Celeron N3160 Quad Core prosessor
5 USB-porter for tilkobling til ulike
tilleggsenheter

WhosOnLocation gjesteadministrasjonsprogramvare

Windows 10 IoT operativsystem

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon

64 GB SSD-disk (Solid State)
Sharp RZ-E3L5EBK + RZ-ECJTBK

Rask innlogging

40 tommer (100,33 cm) med
1920 x 1080 piksler
Rask og responsiv PCAP Capacitive
10-punktsberøring

15 tommer (38,1 cm) med
1024 x 768 piksler
XGA TFT LCD-fargeberøringsskjerm
Intel Celeron J1900 prosessor
6 USB-porter for tilkobling til ulike typer
tilleggsutstyrr
Windows 10 IoT operativsystem
60 GB SSD-disk (Solid State)
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*1 Andre maskinvaremuligheter er tilgjengelige. *2 Etikettutskrift støttes ikke.

Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i Amerika og/eller andre land. WhosOnLocation er et
registrert varemerke for WhosOnLocation Ltd. over hele verden. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. © Sharp Corporation, februar 2019. Ref. interaktiv brosjyre om optimalisert
gjesteadministrasjon. Jobb nr. 19678. Alle varemerker anerkjennes. E&OE.
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Registreringsstasjon*1

Brother QL810W

USB- og Wi-Fi-tilkobling med
støtte for AirPrint

Skriver*1
WhosOnLocation gjesteadministrasjonsprogramvare
Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon
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*1 Andre maskinvaremuligheter er tilgjengelige. *2 Etikettutskrift støttes ikke.
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Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i Amerika og/eller andre land. WhosOnLocation er et
registrert varemerke for WhosOnLocation Ltd. over hele verden. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. © Sharp Corporation, februar 2019. Ref. interaktiv brosjyre om optimalisert
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Gjør et godt
førsteinntrykk

Ganske enkelt
smartere service

Spesifikasjoner
Registreringsstasjon*1
Skriver*1
WhosOnLocation gjesteadministrasjonsprogramvare

Støttede operativsystemer

Microsoft Windows 8 eller nyere
Mac OSX

Støttede nettlesere

Microsoft Internet Explorer 10+
Chrome
Firefox ESR
Safari*2

Klikk på spesifikasjonsknappene for mer informasjon
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*1 Andre maskinvaremuligheter er tilgjengelige. *2 Etikettutskrift støttes ikke.
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Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i Amerika og/eller andre land. WhosOnLocation er et
registrert varemerke for WhosOnLocation Ltd. over hele verden. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. © Sharp Corporation, februar 2019. Ref. interaktiv brosjyre om optimalisert
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