Voskamp Beveiligingstechniek| Digitale receptie zuil

De digitale receptie
verbindt mensen
De digitale receptiezuil van Voskamp Beveiligingstechniek ontvangt uw bezoekers op een
efficiënte en professionele manier. Uw bezoekers worden gastvrij ontvangen, zonder
wachttijden te creëren. Dit zorgt voor een effectieve doorloop bij uw receptie. Bovendien wordt
aan- en afwezigheid gemonitord vanuit ons VosView controle centrum. De receptiezuil is in
staat om uw organisatie te ontzorgen en bezoekers gastvrij te ontvangen zonder concessies te
doen op het gebied van veiligheid en controle.

De digitale receptie vergroot efficiëntie,
controle en veiligheid.
Efficiënt
Uw bezoekers worden gastvrij ontvangen door de
receptiezuil. Door het eenvoudige keuzemenu
worden uw gasten snel en efficiënt met de juiste
persoon binnen uw organisatie of gebouw verbonden.
Na de aanmelding (of herkenning via face detection)
kan u uw bezoekers een veiligheidsvideo laten zien,
zodat men weet wat te doen bij calamiteiten. Daarnaast is de zuil in staat om de looproutes van uw
gasten te tonen. Dit zorgt voor een efficiënte
doorloop van uw entree, zonder onnodige wachttijden
te creëren.
Veiligheid
De receptiezuil kan, wanneer gevraagd, de aan- en
afwezigheid van medewerkers registreren.
Medewerkers worden dan gevraagd om zich aan te
melden bij binnenkomst, en af te melden bij vertrek.
Op deze manier weten we te allen tijde hoeveel
mensen aanwezig zijn. Onveilige situaties, zoals
achterblijvers, kunnen dan voorkomen worden. Bij
calamiteiten weet u exact wie zich waar in het pand
bevindt.

Toegevoegde waarde
Het beheer van de zuil zal worden verzorgd door
Voskamp Beveiligingstechniek die het VosView controle
centrum heeft ingericht. Deze centrale staat 24/7 in
contact met uw zuil en staat voor u klaar. De zuil wordt
aangesloten op een 230V aansluiting en maakt gebruik
van een internet verbinding. Verdere hardware hoeft
hiervoor niet aangeschaft te worden.
Uitbreidingen
• Meerdere gebruikers/huurders in hetzelfde gebouw
• Aan-en afwezigheid uit te breiden voor meerdere
toegangsdeuren
• Meerdere locaties zijn aan te sluiten
• Tonen instructie- en/of veiligheidsfilm
• Tonen van reclame boodschappen
• Looproute afbeelding bij meerdere ingangen. Deze
is te tonen o.b.v. aangeleverde digitale tekeningen
• Aan- en afwezigheidsregistratie van eigen
medewerkers
• Presentatie aan-/afwezigheidsregistraties t.b.v.
externe partijen in gevallen van calamiteiten
• Hoorn bij de zuil voor privé gesprekken
• Redundantie hardware borging bij uitval van 230v
lokaal
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Koppeling (Outlook)
agenda
Camera
Instructievideo

Bedrijfspresentatie
Kaart met
looproute

Face detection
Direct contact
(Speaker)
24 uur per dag
bereikbaar
Inclusief beheer

Meerdere talen
Deur openen
(Automatisch)

Weet wie er in uw
pand aanwezig is

Kijk voor meer informatie en projecten
op www.voskampbeveiligingstechniek.nl
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