Self-service terminal

-En allt-i-ett lösning för självinskrivning
Self-service terminalen består av en touchskärm, en
dator med tillkopplad QR-kodsläsare och etikettskrivare.
Konstruktionen är mycket robust. Speciellt framtagen för
daglig användning i publika miljöer, skolor och unversitet.

På detta sätt slipper både receptionspersonal och förbokade
besökare att skriva in sig manuellt vid ankomst. Self-service
terminalen fungerar självklart även för självinskrivning för de
besökare som inte är föranmälda.

Vid förregistrering av besökare kan ett förutbestämt SMS
och/eller e-postmeddelande med QR-kod skickas till
besökaren. Vid ankomst visar besökaren upp QR-koden för
en läsare (direkt ifrån sin mobiltelefon). Besökaren blir då
automatiskt in-checkad samtidigt som en besöksetiketten
skrivs ut och besöksmottagaren får en avisering via SMS och/
eller ett e-post.

Besöksgränssnittet är fullt anpassningsbart, ändra utseendet och välj vilka uppgifter som är obligatoriska direkt på
touchskärmen. Inbyggt språkverktyg ger stöd för flera språk.
När en oförutsedd krissituation uppstår är det möjligt att trigga en larmlista från self-service terminalen (förteckning över
alla pågående besök) och visa den direkt på skärmen.

Allt-i-ett lösning
• Robust konstruktion
• Speciellt framtagen för den daglig användning i publika
miljöer
• Smidig självinskrivning, besökaren behöver endast hålla
fram sin QR-kod framför QR-kodsläsaren för att bli incheckad.
• Smart avisering, direkt vid incheckning aviseras besöksmottagaren om besökarens ankomst.
• Ökad säkerhet med larmlistan som kan visas direkt på
skärmen.
• Stöd för flera språk

 Ökad säkerhet med en Self-service terminal
 Ge ett professionellt intryck till dina besökare
 Avlasta receptionen

Så går det till
Har besökaren en avtalad tid kan ett förutbestämt SMS
med QR-kod skickas till besökaren i förväg. Vid ankomst
behöver besökaren endast skanna sin QR-kod (direkt
ifrån sin mobiltelefon). Därefter skickas ett SMS och/eller
e-postmeddelande automatiskt till besöksmottagaren om att
besökaren anlänt.
Det är även möjligt för besökaren att skriva in sina uppgifter
manuellt direkt på touchskärmen. När alla obligatoriska
uppgifter är ifyllda aviseras besöksmottagaren om besöket.

Det är fullt möjligt att skräddarsy self-service terminalens
besökargränssnitt 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.
Det inbyggda språkverktyget gör det möjligt att översätta alla
texter till flera olika språk.

Benämning

Art. nr

15.6” Self-service terminal, dator, QR-skanner och etikettskrivare

70034

Teknisk spec.
PC

Ingår

Skärm

Touchskärm 15.6”

Tangentbord

Inbyggt touch- och bluetooth
pektangentbord
Fristående, låsbart chassi i
lackerad plåt
118x43x34 cm

Modell
Mått (hxbxd)

