VISITOR

Smart besökshantering
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VISITOR - ETT AUTOMATISERAT
BESÖKSSYSTEM FÖR ALLA BEHOV
Visitor är ett enkelt och smidigt besökssystem som hjälper dig registrera och administrera era besökare. Ett
besökssystem som lämpar sig för alla storlekar av företag och organisationer där man behöver ett pålitligt
system för att ha kontroll på vilka som vistas i lokalerna.
Besökssystemet är användarvänligt och kan enkelt anpassas efter kundens behov. Våra program kan installeras i såväl stora nätverk med flera receptioner som på en fristående dator i en reception. Besökssystemet tar
hand om hanteringen av besökare till företaget. Visitor ger ett professionellt intryck och ökar säkerheten då
man har kontroll på vilka besökare som vistas i lokalerna. Det är ett heltäckande besökssystem som hanterar
allt från besöksregistreringen till utskrifter av besökskort, parkeringstillstånd och evakueringslistor. Receptionistens arbete består av att söka upp besöksuppgifterna i besökslistan, kontrollera och checka in besökare
med en knapptryckning. Visitor hanterar en grupp av besökare lika snabbt och smidigt som enskilda personer. När besöket har avslutats återlämnas besökskortet i receptionen och besökaren blir utcheckad.
Företag och organisationers besökshantering ser olika ut beroende på storlek. För att det ska vara enkelt
att välja och anpassa funktioner efter sitt egna specifika behov har vi skapat ett smart besökssystem som
är skalbart. Visitor bygger på ett basprogram (Reception) med två tilläggsmoduler (Guest och Web). Visitor
Reception och tilläggsmodulerna använder sig av en gemensam databas för att enklare hålla hela systemets
besöksuppgifter uppdaterade. Utöver basprogrammet och tilläggsmodulerna är det möjligt att koppla på olika
tillval utan att behöva göra någon ny installation av programmet. Tillvalen består av specifika funktioner som
kan kopplas på om behovet uppstår.

VARFÖR ETT BESÖKSSYSTEM?
För receptionisten underlättar ett besökssystem hanteringen av besökare, det höjer även säkerheten där obehöriga inte får tillgång till företagets lokaler. Vid utrymningssituationer kan en evakueringslista (en förteckning över alla pågående besök) skrivas ut och användas för att enklare få
översikt på företagets besökare med fullständiga kontaktuppgifter. Ett professionellt gästmottagande
är nyckeln till goda framtida relationer. Med en besöksterminal som följer företagets egna grafiska
profil med logotyper, färger, slogan eller annat får ett företag att särskilja sig från andra. Med vårt
besökssystem kan ditt företag skapa både förtroende och identitet men också underlätta för din
egna personal med smarta och enkla funktioner.

Visitor-Evakueringslista-Neg

VISITOR Reception

Evakueringslistor

Administration av besökare

CardPrint-Neg

Utskrift av besöks- och parkeringsetiketter

VISITOR Guest

Checkbox-Neg

Självinskrivning

In- och utcheckning
SMS-Neg

Första utgåvan av besökssystemet Visitor släpptes år 1997 och har uppdaterats löpande med nya
funktioner och förbättringar. Systemet finns i dag installerat hos hundratals företag och organisationer. Hos några av våra största kunder är flera receptioner, över hela landet, anslutna till en gemensam databas. När säkerhetskraven är extra höga behöver exempelvis ansvariga för vissa områden först godkänna bokade besök. Andra kunder nyttjar funktioner såsom automatisk avisering
av besök, tillfälliga WiFi konton eller koppling till passersystemet. Vårt besökssystem har i över 20
år använts av företag och organisationer för att skapa förtroende, identitet och för att enklare sköta
besökshanteringen i olika miljöer.
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SMS/e-post avisering

VISITOR Web

Föranmälan av besökare



Grupphantering

On-Neg
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Styrning av I/O- enheter

VISITOR - Reception

VISITOR - Guest

Visitor Reception är navet i besökssystemet och det uppfyller alla krav för
modern besökshantering. Systemet kan enkelt anpassas efter kundens
specifika behov. Visitor Reception kan installeras i såväl stora nätverk med
många receptioner som på en fristående dator i en reception. Receptionisten registrerar besökare till företaget vid ankomst men de kan också bokas
i förväg.
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När besökaren anländer lokaliseras det bokade besöket med programmets
besökslista, personen kan snabbt och enkelt checkas in. Alla uppgifter om
företagets kommande, pågående och avslutade besök samlas i en isolerad
eller gemensam databas. Från programmet skriver du enkelt ut besöksbrickor, sammanställer rapporter och
hanterar statistik. Med den inbyggda layout-editorn kan besöksbrickor och andra utskrifter få företagets egen
grafiska profil. Visitor Reception är implementerad med en avancerad rapporthanterare och statistikverktyg
liksom funktionen för avisering via SMS och e-post. Det är också möjligt att skräddarsy larmlistan och andra
dokuments utförande direkt i programmet. En access-databas medföljer vid köp av Visitor Reception, men
kan med fördel installeras på en SQL server.
Förnamn Efternamn
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 Skräddarsy besöksgränssnittet
Det är fullt möjligt att skräddarsy besöksterminalens skärm efter
eget behov direkt i programmet. Välj enkelt vilka uppgifter som
dina besökare behöver uppge. Det är även möjligt att visa säkerhetsregler som besökaren måste godkänna att de läst innan de
kan checka in.

SMS-Black

Smart avisering

Med den inbyggda layout-editorn skapas besöksbrickor och andra dokument på ett enkelt sätt för att få ett unikt
utförande. Följ företagets grafiska profil och ta fram stilfulla
besökskort och andra dokument som passar för just ert företag.

Avisera besökare efter förregistrerat besök med SMS, e-post,
eller både och. Innehållet av aviseringen redigeras enkelt direkt
i programmet. Det är även möjligt att avisera besöksmottagaren
när besökaren blivit incheckad.

 Skräddarsy larmlistan
Utforma larmlistan efter eget behov för att få en full översikt för
vilka som vistas i lokalerna om en ev. krissituation skulle uppstå.
Det är enkelt att lägga till relevant information. Larmlistan kan
ställas in att triggas av olika typer av källor, exempelvis en
tryckknapp, brandlarmssystemet m.m. Det är även möjligt att
exportera informationen till en PDF och få den skickad till en
förbestämd e-postadress.

 In- och utcheckning med QR

 Blixtsnabb sökfunktion

 Miljövänliga post-its

För att underlätta in- och utcheckningen kan en QR-kod skickas
i samband med avisering av ett förregistrerat besök. Detta gör
det möjligt för besökaren att checka in och ut genom att endast
skanna QR-koden. Vid incehckning med QR-kod kan man välja
att besökskortet skrivs ut automatiskt.

Tack vare den snabba sökfunktionen reduceras administrationsarbetet till några få ögonblick. Skapa enkelt ett eller flera
återbesök på några få sekunder. Med en smidig filtrering i
sökfunktionen kan du själv bestämma hur filtreringen ska ske
för att optimera sökningen.

Implementerat i Visitor Reception finns digitala post-its. De är
synliga för alla användare i klienten vilket är användbart när ett
skiftbyte sker. Notera exempelvis vilket konferensrum ett specifikt besök ska hänvisas till.

Interaktiv evakueringslista

 Rapport med statistik

Ger möjligheten att exempelvis, vid brand, skicka ut en länk via
mail eller sms till ansvariga för återsamlingsplatsen. Via länken
får personerna upp en lista i sin telefon för att enkelt kunna få
en överblick över incheckade besökare och kan snabbt göra en
närvarokontroll med live-avbockning.

Med Visitor Reception är det möjligt att skapa rapporter med
statistik över besökshistoriken. Den kan användas för att enklare
planera receptionen och se över när det behövs mer personal.



:
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Med Visitor Guest kan besökaren själv skriva in sina uppgifter på en läsplatta, en vanlig dator eller en besöksterminal. Uppgifterna sparas i den gemensamma databasen för besökssystemet. Programmet hanterar en
mängd olika uppgifter såsom in- och utcheckning med streckkod- eller QR-kodsläsare, utskrift av besöksbrickor med eller utan foto av besökaren och kod för gästnätverk. Med Visitor Guest kan signering av exempelvis ett sekretessavtal (NDA) ske direkt på skärmen. Utöver detta är det möjligt att trigga och skriva ut en
larmlista med hjälp av en knapptryckning. Visitor Guest är perfekt att använda för att avlasta receptionen
men kan också användas i obemannade receptioner. Med det inbyggda språkverktyget kan alla texter enkelt
översättas till valfritt språk. Besökaren väljer då språk genom att klicka på en flaggsymbol för respektive
språk.

Justerbara utskriftsknappar

I Visitor Reception är det möjligt att ändra och lägga till flera
knappar för olika utskrifter. Om receptionen har flera skrivare
kan du enkelt ställa in vad som ska skrivas ut på vilken skrivare.
Exempelvis kvittenser, parkeringstillstånd, rapporter över statistik
m.m.
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 Utskrift av besökskort
När besökaren har checkats in ska ett besökskort skrivas ut. Det
kan ske på två sätt, programmet kan skriva ut kortet automatiskt, eller så kan receptionisten sköta utskriften manuellt och
har då möjlighet att komplettera kortet med exempelvis uppgifter
om besöksmottagaren och eventuell giltighetstid. När besökaren
fått besöksbrickan kan SMS och e-post automatiskt skickas till
besöksmottagaren för att upplysa om att besökaren har anlänt.

Visitor Self-service terminal

 Stöd för obegränsat antal språk
Underlätta för dina besökare med möjligheten att kunna välja
det språk de är mest bekväma med när de använder besöksterminalen. Därför har vi gjort det enkelt att kunna anpassa språket
i besöksgränssnittet med den inbyggda språkredigeraren. Ändra
enkelt textfilen för det valda språket. Med ett tryck på skärmen
väljer besökaren det önskade språket med hjälp av en flagga för
respektive språk.

 Varierande besöksterminaler
I vårt utbud har vi olika typer av besöksterminaler för att
kunna matcha ditt behov. Allt från kompletta fullt utrustade
lösningar till skalbara terminaler. Vi hjälper dig hela vägen
från planering och installation till service och support.

Mail-Black

Automatiserad avisering
Avisera besöksmottagaren automatiskt via SMS och/eller e-post
när besökaren blivit incheckad för att minska väntetider. Innehållet av aviseringen redigeras enkelt direkt i programmet.

 Hälsodeklaration
Under pandemier eller epidemier är det extra viktigt att informera
sina besökare om hur de ska förhålla sig till nya regler och
förhållningssätt för att minska risken för sjukdomsspridning. En
funktion som används bland annat av livsmedelsindustrin men
har aktualiserats för flera är en hälsodeklaration. Om en besökare
eller medarbetare påvisas vara sjuk är det viktigt att kunna gå
tillbaka och se vilka personer de kan ha kommit i kontakt med
under tiden de kan ha varit smittsamma.

GDPR-säkrat
I Visitor har ni möjlighet att avkräva att besökarna till organisationen godkänner GDPR-villkoren såsom att deras data lagras i
samband med besöket samt om kamerabilder (CCTV) lagras av
säkerhetsskäl. Utöver detta har vi utökat funktionaliteten för att
radera data då detta är en nödvändig del för att uppfylla kraven
för GDPR.
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TILLVAL- Plug-ins

VISITOR - Web
Visitor Web ger besöksmottagaren möjlighet att själv föranmäla sina
besök. Arbetet i receptionen underlättas och besöksmottagaren kan
via webbokningen i webbläsaren få direkt tillgång till besökssystemets
databaser. Uppgifter från tidigare besök är lättillgängliga och det är
enkelt att skapa ett återbesök. När en helt ny besökare ska bokas sparas uppgifterna direkt i databasen. En bekräftelse av bokningen kan
aviseras med SMS och e-post. Det är även möjligt att implementera
en QR-kod i aviseringen vilket gör det ännu enklare och smidigare för
besökaren att checkas in.



Förbokning via Office 365

WiFi

Genom vår integration med Office 365 kan ni enkelt förboka
era möten direkt i Outlook och bjuda in deltagarna på ett och

Gäster behöver ibland tillgång till ett trådlöst gästnätverk. Med
ett klick i programmen Visitor Reception /Guest skapas automatiskt ett gästkonto som är giltigt under besökstiden. Gästen kan
samtidigt få en bricka med inloggningsuppgifterna. WiFi-koden
kan antingen printas på besöksetiketten eller skickas som sms
till besökaren. Funktionen kan användas oavsett om receptionen
eller gästen själv skriver in besöket. Systemet stödjer routrar från
bl.a. Cisco, Aruba och Nomadix.

samma ställe.

Integration med RCO
Med denna plugg-in kan Visitor integreras med passersystemet
MIF-509 KS (TB-485)
RCO,
vilket ger möjlighet att autmatiskt hämta mottagare från
Artikelnummer: 20170429, E-nummer: 5870733
databasen i RCO. Detta resulterar i mindre administration och
möjliggör tilldelning av behörighet direkt i passersystemet,
för besökare och entreprenörer, via en PIN-kod eller valfri
identitetsbärare. Det finns också möjlighet att få ut en gemensam evakueringslista från både RCO och Visitor över incheckade

 I/O enhet
 Skydda dina besöksmottagare

 Enkelt att förboka besök

Besöksuppgifter kan av integritetsskäl behöva skyddas. Besöksbokningen är därför skyddad med lösenord och bara den som
bokat besöket har tillgång till uppgifterna. Besöksmottagaren
kan själv ändra sitt lösenord, ta bort det eller lämna över rätten
att se och ändra i bokningen till ett ombud.

Underlätta för receptionen genom att ge besöksmottagaren
möjligheten att förboka sina besök direkt via ett webbgränssnitt (intranet.) Det är också möjligt att checka in och ut
besökare samt skriva ut besökskort.

Den här funktionen möjliggör automatiska signaler till passersystemet, till exempel öppning av dörrar för incheckad personal.
Programmet kommunicerar med en yttre I/O-enhet av typen
Adam-6060. Vid in- och utcheckning av besök kan en signal
skickas till I/O-enheten som exempelvis kan öppna en dörr eller
skicka en signal till passersystemet om att dörren ska öppnas. Funktionen kan också spela en viktig roll i krissituationer.
Systemet kan kopplas till en tryckknapp och/eller exempelvis
brandlarmssystemet som kan skriva ut en larmlista på flera
nätverksskrivare vid larm. Larmlistan kan användas av egen
personal och/eller personal från räddningstjänsten.

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På samma
sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.
Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.
Läsaren har även ett inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Användaren
kan bland annat enkelt byta pin-kod direkt i läsaren, till- och frånkoppla larmområden eller ”köpa tid” – allt med en
unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet.

anställda och besökare.

509-läsaren kan användas som initieringsläsare för NoKey offline och erbjuds antingen med lästekniken Desfire EV2 /
Mifare Classic eller som en kombination med både Desfire EV2 / Mifare Classic och Prox.

Integration med SSG
Detta är en efterfrågad och väldigt uppskattad funktion som
underlättar incheckningen och ser till att alla säkerhetsaspekter
uppfylls genom att kontrollera giltiga utbildningar och information om entreprenörer i SSGs databas.

 Confirm

RCO Security AB | Box 705 | 176 27 Järfälla | Växel 08-546 560 00 | info@rco.se | www.rco.se

Ibland kan det krävas att en ansvarig chef godkänner ett besök,
t.ex. till ett område med restriktioner. När en besöksmottagare
då föranmäler ett besök skickas automatiskt e-postmeddelande
till den som ska godkänna besöket. Den ansvariga chefen
öppnar Visitor Web och kan på sin personliga sida godkänna
eller avslå föranmälan. Själva godkännandet kan också skötas av
vakt eller reception efter kontakt med ansvarig chef. Godkännandefunktionen kräver att programmet Visitor Reception och
modulen Visitor Web är installerade.

”Ett professionellt gästmottagande
är nyckeln och grunden till goda
framtida relationer”
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PAKETERADE BESÖKSSYSTEM

HUR FUNGERAR VISITOR?

För att göra det lite lättare att komma igång med sitt besökssystem har vi satt ihop några lämpliga
paket att starta upp med. Paketen innehåller både programvara, hårdvara och förbrukningsartiklar.

Med Visitor får man en automatiserad besöksprocess som underlättar för receptionen och skapar ett professionellt bemötande av gäster med ökad säkerhet.

Hyr eller köp, vi hjälper dig med det alternativ som passer er bäst. Kontakta din återförsäljare för priser.

Boka din demo idag!

1. Mötesinbjudan

PAKET VISITOR
ENTERPRISE
PAKET VISITOR
PREMIUM
PAKET VISITOR
BAS
Med detta paket har du allt
som krävs för att komma
igång.

Detta paket är för dig som
vill sätta upp en obemannad
reception eller vill låta besökare skriva in sig själva för att
underlätta för receptionen.
Innehåller

2. Strax innan besöket börjar...

Detta paket är fullutrustat
med alla moduler, vilket ger
möjlighet till en webbaserad
förregistrering av besök såväl
som självinskrivning.

Besökaren får ett påminnelse-SMS/mail
med den tillhörande QR-koden.

Innehåller
Mjukvara Visitor Reception
Mjukvara Visitor Guest
Mjukvara Visitor Web

Mjukvara Visitor Reception

Etikettskrivare

Mjukvara Visitor Guest

QR-skanner

Etikettskrivare

1st Etikettrulle (500st/rl)

Mjukvara Visitor Reception

QR-skanner

100 st Plastfickor med tumgrepp

Etikettskrivare

1st Etikettrulle (500st/rl)

100st Krokodilclip på strip

QR-skanner

100 st Plastfickor med tumgrepp

1st Etikettrulle (500st/rl)

100st Krokodilclip på strip

Innehåller

Besöksmottagaren skapar en kalenderinbjudan i Outlook. Besökaren får ett
välkomstmail/sms med information inför
besöket med tillhörande QR-kod.

3. Incheckning
Sedan checkar besökaren in i Selfservice terminalen med QR-koden som
ingick i SMS-inbjudan. Alternativt så
skannas QR-koden i en QR-läsare.

100 st Plastfickor med tumgrepp
100st Krokodilclip på strip

4. Automatisk avisering
När besökaren checkar in aviseras
besöksmottagaren med ett SMS
eller e-mail. En besöksbricka printas
automatiskt ut samtidigt som besökaren
hamnar i evakueringslistan.

5. Utcheckning

* Priset avser tecknande av avtal för 48 månader.

Besökaren checkar ut genom att
skanna QR-koden på din besöksbricka.
Vid eventuell utebliven utcheckning raderas besökaren kl. 00.00 samma natt.
Besöksbrickan återlämnas i vår låsbara
GDPR-brevlåda.
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SERVICE OCH SUPPORT

PROGRAMFUNKTIONER
Reception

Guest*

Web*

Databas
Stöd för Access-databas, MS-SQL, DSN - ODBC, NAS alt. liknande.
Stöd för gemensam databas på flera orter.
Hantera mottagare.
Läsa in mottagare från fil eller AD.
Importera besökare från databas alternativt Excel.













Genom att teckna ett supportavtal försäkrar du dig om att alltid få ta del av de senaste uppdateringarna av
programvaran. Du har genom ett supportavtal även tillgång till telefonsupport av utbildad personal.

In/Utcheckning
Checka in/ut besökare.
Förboka besök.
Förboka grupper.
Hantera grupper av besökare.












SYSTEMBESKRIVNING OCH KRAV

Utskrift
Skriva ut besöksbrickor med egen layout.
Automatisk utskrift vid incheckning.
Konfigurerbara utskriftsknappar med egna funktioner.










Visitor har vissa systemkrav som måste uppfyllas vad det gäller operativsystem, minne, hårddisk och antal
USB-anslutningar för att systemet ska fungera optimalt. Använd befintlig utrustning eller komplettera med
något av våra datorpaket.

Rapporter
Skapa egna rapporter med valbara uppgifter.



Avisering
Redigera avisering.
Avisera besökare och mottagare via SMS/e-post.
Avisera förbokat besök.
Avisera mottagare vid incheckat besök.













Layout
Skapa layouter till besökskort, blanketter, listor och etiketter.



Statistik
Skapa och skriv ut statistik över besöksflödet.



Extra säkerhet
Hantera användare och behörigheter.
Spärra besökare.
Lösenordsskydd





Du ska alltid känna dig trygg med din installation av Visitor, med ett supportavtal får du ta del av all ny funktionalitet och dokumentation.
Vi har tekniker som är utbildade för att kunna ta hand om alla våra produkter. När du behöver en servicetekniker på plats ringer du och bokar service genom oss. Debitering utgår enligt gällande prislista.

Operativsystem

Reception/Guest

• Windows XP 32/64 bitar eller senare

Minimum
Processor: Intel Core 2 Duo 2GHZ
RAM: 2GB RAM
Hårddiskutrymme: Programmet kräver 10MB plus
utrymme för databas som utökas beroende på antal
peroner som finns i den.

Databaser
• MS-SQL (Rekommenderas)
• Fil - Access databas alt. liknande (Rekommenderas)
• DSN - ODBC
• Annat - NAS alt. liknande
(MS-Access DP ingår i Visitor Reception)

USB 2.0-anslutning
• Upp till fyra stycken beroende på tillvald hårdvara.

SÄKERHETSFUNKTIONER
En larmlista är en förteckning över alla pågående besök. Larmlistan kan triggas från olika källor. Exempelvis
en tryckknapp eller ett brandlarmssystem om det är kopplat till en I/O Adam enhet. Det går även att trigga
larmlistan från programmet Visitor Reception och Visitor Guest. Larmlistans utformning går att skräddarsy utifrån eget behov. Vill man att bild, namn och fullständiga kontaktuppgifter till incheckade personer ska finnas
med på larmlistan går det enkelt att ordna. Då krävs det att dessa uppgifter samlas in vid incheckning. När
en larmlista triggas är det möjligt att ställa in att den skrivs ut på en eller flera nätverksskrivare. Larmlistan
kan också skapas som PDF och skickas med e-post till en eller flera personer, exempelvis ansvariga för återsamlingsplats eller liknande. Samtidigt kan e-post och/eller SMS skickas automatiskt till besöksmottagaren
som har incheckade besök vid en eventuell krissituation. Det är även möjligt att automatiskt skicka sms till
besökarna vid en eventuell krissituation.
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Tillval**
Wifi - skapa automatiskt gästkonto till besökaren.
I/O enhet - öppna exempelvis dörrar eller bommar. Eller skapa larmlista m.hj.a. knapp eller automatiskt från larmsystem, exempelvis brandlarm.
Godkänn besök - kräv godkännade av besök till anläggningar med extra hög säkerhet.
Office 365
RCO
SSG
Interaktiv evakueringslista
Övrigt
Skanna och spara bilder/bilagor kopplat till besökare.
Stöd för flera läsare med olika funktioner.
Exportera besök till exempelvis passersystem.
Exportera besök till kalender.
Checka in/ut besökare med QR- eller streckkod.
Språkstöd - enkelt att översätta till valfritt språk.
Skräddarsy besöksgränssnitt.
Multifunktionell för flera företag exempelvis på ett företagshotell.
Låt besökaren fota sig själv vid incheckning.
Fotografera besökaren vid incheckning.
Importera besöksbilder.
Översikt för exempelvis incheckade och bokade besök.
*Kräver Visitor Reception.
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TERMINALER

Terminal Reglerbar

Det finns mängder av tillbehör till besökssystemet. Nedan ser du exempel på våra olika terminaler. De finns i
olika utformningar och är det självklara komplementet när du skapar din receptionsmiljö. Registreringsterminalen används i första hand vid självinskrivning där besökaren själv registrerar sig vid ankomst.

Self-service terminal
Vid ankomst visar besökaren upp QR-koden för en läsare (direkt ifrån sin
mobiltelefon) och blir då automatiskt in-checkad samtidigt som besöksetiketten
skrivs ut och besöksmottagaren får en avisering via sms och/eller e-post. På detta
sätt slipper både receptionspersonal och förbokade besökare skriva in sig manuellt
vid ankomst. Terminalen är utrustad med en 19” touchskärm och lämpar sig för
självinskrivning för de besökare som inte är föranmälda.
Benämning

Art. nr

Self-service terminal - Vit
Self-service terminal - Svart

70034
70035

Servicestation är den ultimata enheten för självbetjäning och har sin givna plats för
administration av alla typer av personkort exempelvis Företags-ID eller studentlegitimation.
Konstruktionen är mycket robust och är framtagen för daglig användning i publik miljö
exempelvis skolor och universitet. Den är också utrustad med flera kommunikationsinterface,
den är höj- sänkbar och är vanligen uppkopplad mot internet eller intranet. Detta gör det
möjligt att även använda stationen som en terminal eller infokiosk.
Art. nr

Servicestation

70030

Art. nr

Terminal Reglerbar med tangentbord - Vit/Silver
Terminal Reglerbar med tangentbord - Svart/Silver
Terminal Reglerbar med touchskärm - Vit/Silver
Terminal Reglerbar med touchskärm - Svart/Silver
Terminal Reglerbar med touchskärm + tangentbord - Vit/Silver
Terminal Reglerbar med touchskärm + tangentbord - Svart/Silver

70064
70065
70066
70067
70068
70069

Terminal Golvmodell består av en 20” skärm med konventionell
TFT eller TFT med touchscreen och ett IP-klassat rostfritt
tangentbord med styrkula.
Terminalens konstruktion är mycket robust och är speciellt
framtagen för daglig användning i publika miljöer. Terminalens
stilrena utformning gör att den smälter in i omgivningen.
Välj mellan vit/silver eller svart/silver pulverlack. Ytterligare tillval
som QR-skanner, etikettskrivare, tillbehör och tillhörande hyllor för
dessa kan väljas vid beställning.

Terminal Mini
Terminal Mini består av en 20” skärm med konventionell TFT med eller utan
touchskärm och ett IP-klassat rostfritt tangentbord med styrkula. Terminalens
konstruktion är mycket robust och är speciellt framtagen för daglig användning i
publika miljöer. Välj mellan vit/silver eller svart/silver pulverlack. Ytterligare tillval som
QR-skanner, etikettskrivare, tillbehör, tillhörande hyllor för dessa och ställbara ben
kan väljas vid beställning.
Benämning

Art. nr

Terminal Mini Standard med tangentbord - Vit/Silver
Terminal Mini Standard med tangentbord - Svart/Silver
Terminal Mini med touchskärm - Vit/Silver
Terminal Mini med touchskärm - Svart/Silver
Terminal Mini med touchskärm + tangentbord - Vit/Silver
Terminal Mini med touchskärm + tangentbord - Svart/Silver

70050
70051
70052
70053
70054
70055

En elegant, kompakt och lättinstallerad Panel PC med touchskärm som är idealisk att
applicera till vårt besökssystem. Kan installeras på både en vägg eller receptionsdisk.
Kan beställas i färgerna svart och vit.
Artikelnr

All-In-One PC med touchskärm - Svart

70188

All-In-One PC med touchskärm - Vit

70189

Benämning

Art. nr

Terminal Golv med tangentbord - Vit/Silver
Terminal Golv med tangentbord - Svart/Silver
Terminal Golv med touchskärm - Vit/Silver
Terminal Golv med touchskärm - Svart/Silver
Terminal Golv med touchskärm + tangentbord - Vit/Silver
Terminal Golv med touchskärm + tangentbord - Svart/Silver

70056
70057
70058
70059
70062
70063

Terminal Hybrid
Terminal Hybrid är handikappsanpassad och består av en 20” skärm med
TFT med touchscreen.
Terminalens konstruktion är mycket robust och är speciellt framtagen för
daglig användning i publika miljöer.

All-in-one PC med touchskärm

Benämning

Benämning

Terminal Golv

Servicestation

Benämning

Terminal Reglerbar är en höj- och sänkbar terminal som
består av en 20” skärm med konventionell TFT med eller
utan touchskärm och ett IP-klassat rostfritt tangentbord med
styrkula. Terminalens konstruktion är mycket robust och är
speciellt framtagen för daglig användning i publika miljöer. Välj
mellan vit/silver eller svart/silver pulverlack.
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Välj mellan vit/silver eller svart/silver pulverlack. Ytterligare tillval som QRskanner, etikettskrivare, tillbehör och tillhörande hyllor för dessa kan väljas
vid beställning.
Benämning

Art. nr

Terminal Hybrid med touchskärm - Vit/Silver
Terminal Hybrid med touchskärm - Svart/Silver

70060
70061
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TILLBEHÖR

ÖVRIG UTRUSTNING

Plastfickor

Etikettrullar

Etikettskrivare

Övrig utrustning

PLASTFICKA STANDARD

ETIKETTRULLAR MED OLIKA EGENSKAPER

ETIKETTSKRIVARE S-PRINT

IO-MODUL ADAM 6060 RELÄ

Standard är stående plastficka med rundad
överdel för kort och etiketter i kreditkortsformat. Plastfickan är utformad med ett
tumgrepp för att lätt kunna ta ur kortet.
Valfritt clips fästs enkelt i det ovala hålet.

Vita etikettrullar för besöksbrickor med eller
utan adhesiv och eget tryck. Det finns två
lästekniker; blackmark eller läshål i mitten.

Snabb och driftsäker thermoskrivare för
etiketter upp till 60 mm bredd.

Den här funktionen möjliggör automatiska signaler till passersystemet, till exempel öppning av
dörrar. Programmet kommunicerar
med en yttre I/O-enhet av typen
Adam-6060. Vid in- och utcheckning
av besök skickas en signal till I/O-enheten som exempelvis kan öppna en
dörr eller skannas av passersystemet som öppnar dörren.

För utskrift av etiketter med eller utan
adhesiv.
Utskriftsbredd: 56 mm
Pappersbredd: 60mm

Storlek: 54 x 86mm
Benämning
Benämning

Artikelnr

Plastficka Standard med tumgrepp, Transparent

6828

Artikelnr

Etikettrulle vit utan tryck med läshål (500st/rl)

5200

Etikettrulle vit utan tryck med blackmark

5205

Etiketrulle vit utan tryck, självhäftande

5230

Etiketrulle med eget tryck med blackmark

5220

PLASTFICKA SPECTRUM

682x
681x

Benämning
Nyckelband, Svart - med roterbar krok +
säkerhetsspänne

Finns i färgerna (x) : Transparent=0, Blå=1, Vit=2, Röd=4, Gul=5, Grön=6.

Artikelnr
658x

Finns i färgerna (x) : Svart=0, Röd=4, Neongrön=6.

Krokodilclip på mjukt PVC-band med
tryckknappar i metall. Fästet träs enkelt
genom kort eller korthållare och knäpps
ihop.

Benämning
1) N
 yckelband, Svart med mobilfäste + platt säkerhetsspänne
2) N
 yckelband, Svart med roterbar karbinhake + platt
säkerhetsspännek
3) N
 yckelband, Svart med roterbar krok + platt säkerhetsspänne
4) N
 yckelband, Svart med friktionsclip + platt säkerhetsspänne
5) N
 yckelband, Svart med krokodilclip + platt säkerhetsspänne
6) N
 yckelband, Svart med nyckelring + platt säkerhetsspänne
7) N
 yckelband, Svart med sportkrok + platt säkerhetsspänne

Artikelnr
6430

KROKODILCLIP I PLAST PÅ ID-STRIP
Krokodilclip i plast på ID-strip i olika
färger. (Används främst för besöksbrickor.)

Finns i färgerna (x) : Blå=1, Vit=2, Grön=3, Gul=4, Röd=5, Svart=6.

Artikelnr
649x
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GDPR-BREVLÅDA MED STATIV

Denna streckkodsläsare har en rörelsetolerans på 2,5m/s, vilket möjliggör en snabb och effektiv skanning
av både 1D och 2D streckkoder.
Streckkodsläsaren fungerar bra med
streckkoder både tryckta på papper
eller som visas på en ÖCD-skärm och
har IP50-förseglat hölje.

Komplett, låsbar brevlåda på stativ för återlämning av besöksbrickor.

Streckkodsläsare 1D och 2D, USB QR

5052

Färg: Vit lack.
Plats för budskap på ovandelen ex.
”Vänligen lämna din besöksbricka här.”

Artikelnr
7650
Benämning

Nyckelband i rundvävd
nylon som är 9mm
breda. Finns med olika
fästen.Samtliga modeller
är försedda med ett platt
säkerhetsspänne.

KROKODILCLIP PÅ STRIP

STRECKKODSLÄSARE QR (BORDSMODELL)

Benämning

NYCKELBAND 9MM

Fästen

Artikelnr

Streckkodsläsare

Artikelnr

Plastficka Spectrum - Liggande

Krokodilclip i plast på ID-strip

7750

IO-modul ADAM6060 relä

Svart nyckelband med roterbar krok
och säkerhetsknäppe. Bredd 20mm.

Plastficka Spectrum - Stående

Benämning

Artikelnr

Benämning

NYCKELBAND 20MM

Yttermått (liggande): 78 x 92 mm (HxB)
Innermått (liggande): 58 x 86 mm (HxB)

Krokodilclip på strip, Transparent

Benämning

Funktionen kan också spela en viktig roll i krissituationer.
Systemet kan kopplas till en tryckknapp som personal från
räddningstjänsten kan använda för att snabbt få en larmlista utskriven.

Nyckelband

Yttermått (stående): 100 x 66 mm (HxB)
Innermått (stående): 84 x 58 mm (HxB)

Benämning

USB, Ethernet och seriell är standard.

Etikettskrivare S-print

Plastficka Spectrum finns som både
stående och liggande modell med
helfärgad baksida i kraftig PVC. Denna
plastficka passar för kort och etiketter
i kreditkortsformat. Valfritt clips fästs
enkelt i det ovala hålet.

Benämning

Skriver 86 mm per sekund. Upplösning 203 dpi.

GDPR-brevlåda

RFID-LÄSARE FÖR INBYGGNAD
RFID-läsare för inbyggnad i våra terminaler. Denna läsare
läser EM och Mifare och kan användas för att läsa olika
entreprenörskort som t.ex. ID06,
SSG mfl.

Artikelnr
651x

Benämning
Lectio Palon EM/Mifare

Artikelnr
7311

652x
653x
654x
655x
656x
657x

Finns i färgerna (x) : Svart=0, Blå=1, Vit=2, Grå=3, Röd=4, Gul=5, Havsgrön=6,
Marinblå=7, Ljusblå=8, Neongul=9.
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Artikelnr
70148
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