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Det kompletta besökshanteringssystemet ARX Visit
ersätter dagens besöksböcker. Systemet är integrerat med
ARX Passersystem och erbjuder en komplett funktion.
ARX Visit är en anpassning av EastCoast Visit, som används av
organisationer och företag av varierande storlek inom en rad
olika branscher i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Integrationen med ARX Passersystem innebär en mängd
fördelar. Uppgifter om möjliga besöksmottagare hämtas
direkt från ARX Passersystem. Via ARX Visit kan en besökare
tilldelas tillträdesrättigheter i samband med att besöket
registreras.
Besökaren tilldelas behörighet till önskade dörrar under
aktuell besökstid. Beroende på säkerhetsnivå kan tillträde
ges via att besökaren anger en dörrkod som är kopplad till
besökaren eller med hjälp av besöksbrickan som fungerar
som ett beröringsfritt passerkort. Det går enkelt att konfigurera ARX för att ge olika kategorier av besökare behörighet
till olika dörrar, och det går även att schemastyra detta.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ARX Visit installeras i företagets reception för att förenkla
inregistreringen av besökare. Efter inloggningen skrivs en
besöksbricka ut till besökaren och när denna lämnar
företaget så loggas han/hon ut.
Systemet lagrar informationen om besökaren centralt i en
databas som kan synkroniseras med telefonisystemet. Det
gör att all information om besöksmottagare bara behöver
administreras från en databas.
Systemet består av fyra delar:
• Receptionsmodul
• Besöksmodul
• Förbokning via intranet
• Integrationsmodul till ARX
Eftersom systemet lagrar information om pågående besök
och även historik kan såväl evakueringslistor som statistik
skrivas ut med enkla handgrepp. En evakueringslista används
till exempel efter en utrymning av lokalerna, då det är viktigt
att även veta vilka externa personer som befinner sig i
lokalerna.
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Receptionsmodul
Receptionsmodulen används av receptionisten, telefonisten
samt säkerhetsansvarig för att administrera och övervaka
företagets besök, samt vid behov skapa evakueringslistor och
statistik. Receptionsmodulen ger receptionisten möjlighet
att se nuvarande inloggade besökare, historik, förbokningar
och alla registrerade händelser för en viss dag. Systemet kan
också generera parkeringslistor med alla besökares bil
registreringsnummer.

Besökshantering på flera orter
Samma besökshanteringssystem kan användas för flera
kontor eftersom systemet är kopplat till en central databas.
Via en särskild menyfunktion kan receptionisten välja att se all
information eller information från en viss reception. En central
databas ger möjlighet till flexibel rapportering av besöksflöden
samt centraliserad administration. Med hjälp av systemets
rapport och statistikfunktioner ges möjlighet till en tydlig
överblick av besöksflöden.

Besöksmodulen självregistrering
Besöksmodulen är en självinstruerande programvara som
används direkt av besökaren vid inregistrering. Besöksmodulen har stöd för nio olika språk och hjälpfunktioner som
rättstavning av namn med fonetik samt återbesöksfunktion.
Om besökaren ändå får problem med inskrivningen kan
receptionisten, via fjärrstyrning, hjälpa
till med inregistreringen. Besöksmodulens skärmbild lagras
som en webbsida, vilket medger snabb och enkel anpassning
av skärmbildens utseende. Normalt anpassas skärmbilden
för att stämma överens med företagets grafiska profil, t.ex.
genom att färger, typsnitt, logotyp eller grafiska element
läggs in i bilden.

In- och utloggning med streckkodsläsare
Besökaren kan loggas ut manuellt av receptionisten eller
automatiskt med hjälp av en streckkodsläsare. Om en större
grupp av besökare väntas kan receptionisten välja att skriva
ut besöksbrickorna i förväg. streckkodsläsaren används då för
att registrera in besöket genom att besöksbrickan avläses i
samband med att besökarna anländer.
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ARX Visit Enterprise S561 003 000 1st Receptionsdel
1 st Streckkodsläsare
1 st Etikettskrivare
1 st Förbokningsdel
1 st Besöks självregistreringsdel
ARX Visit tillägg
ARX Visit besöksmodul S561005999
ARX Visit receptionsfilter S561006999
ARX Visit parkeringstillstånd S561007999
ARX Visit etikettskrivare S561020999
ARX Visit streckkodsläsare S561021999
ARX Visit, light, standard och Enterprise kräver även att ARX
Import/exportmodulen är installerad.
Eastcoast AB erbjuder driftsättning och utbildning av ARX Visit
system på plats. För detaljer kontakta ASSA tekniska säljare för
passersystem.

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

Möjligheten finns även att skicka ut SMS-påminnelser en
timme innan förbokat möte till både besöksmottagare och
besökare.

ARX Visit Standard S561 002 000 1st Receptionsdel
1 st receptionsmodul
1 st besöksmodul
1 st etikettskrivare

Artnr 702262

SMS modul
Via SMS-modulen skickas SMS och mejl automatiskt till
besöksmottagaren så fort en besökare har skrivit en sig.
Besöksmottagaren kvitterar att de har mottagit information
om att en besökare väntar i receptionen och besökaren
får ett svars-SMS så att denne lugnt kan invänta att bli
upphämtad.

Artikelnummer
ARX Visit Light S561 001 000 E 58 76 184
1 st Receptionsmodul
1 st Besöksmodul
1 st Etikettskrivare

M1883.1307

Förbokning via intranät
Intranät sidan tillåter den egna personalen att förboka
väntade besök. All information som matas in via webbgränssnittet blir omedelbart tillgängligt hos receptionisten
via receptionsmodulen.

Besöksparkering
Tillsammans med besöksbrickan kan ett parkeringstillstånd
skrivas ut. Parkeringstillståndet är liksom besöksbrickan
anpassningsbar gällande innehåll, layout och papperskvalitet.

