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En gæst er altid velkommen
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TeamView
®
 - Gæsteregistrering er klar til at byde gæsterne velkommen  

TeamView
® 

- Gæsteregistrering gør det let at modtage og registrere gæster. Gæsten søger i virksomhedens 

brugerdatabase for at finde medarbejderen, gæsten skal besøge. Når en gæsten er registreret udskrives et 

gæstekort, og en SMS sendes til personen som skal have besøg. 

TeamView
® 

- Gæsteregistrering kan også bruges til at øge virksomhedens sikkerhed ved, at holde styr på alle 

besøgende gæster. Systemet gør det muligt, at evakuere bygningen og finde alle besøgende når det er 

nødvendigt. 

 

 

Funktioner 

Intuitive Interface 

TeamView
®
 Guest Registration har et let og forståelig 

burgerflade. Som gæst taster man sit navn og firma og 

søger eller vælger den person, som man skal besøge.  

 

Design og udtryk 

Det er muligt at ændre baggrund og designe egne 

label, således at gæstekort passer ind i eget brand. 

Man vælger selv den type printer som gæstekort skal 

udskrives på.  

 

 

SMS Advisering 

Når en gæst er registreret sendes der automatisk en 

SMS til den som skal modtage gæsten. Det er muligt at 

tilknytte en personlig assistent som modtager beskeden. 

 

Automatiske WIFI-Koder 

TeamView
®
 Guest Registration kan integreres med det 

trådløse netværk og derved skrive adgangskode på 

gæstekortet. Koden udløber så automatisk, så der ikke 

er en længere varende adgang end ønsket. 
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Gæste liste 

Via administrationsværktøjet kan man se hvilke 

gæster, der er på besøg. Med gæsteregistreringen er 

det nemt, at finde alle besøgende i hastesager, elle 

hvis der f.eks. er behov for evakuering. 

 

Medarbejder list fra netværk. 

TeamView
®
 Gæsteregistrering henter oplysninger om 

medarbejder fra Active Directory, hvilket gør at man ikke 

skal vedligeholde en liste med medarbejder. Derved 

opdateres listen automatisk, når nye medarbejder 

starter eller stopper.

 

Fordele 

 Hurtig og nem udskrivning  

af gæstekort. 

 

 Design som passer ind i 

virksomhedens image. 
 

 Øger sikkerhed og  

evakuerings protokoller 

 

 Effektiv registrering af gæster  

med logbog. 

 

 Advisering via SMS og E-mail  

om, at en gæst er ankommet. 

 

 Besked til Assistenter og  

sekretærer automatiseres. 

 

 Integration til WIFI netværk. 

 

 

 

Tekniske krav 

Generelle betingelser 

Operating systems Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (x86 and x64) 

Database MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014 Full or Express version  (x86 and x64) 

SMS TeamView - Business SMS 

 
Contact Scantalk 

Ryttermarken 8 1st Floor     Tel: +45 70 222 080 

3520 Farum      sales@scantalk.com 
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