
Mer än ett  
besökssystem



•  Inbyggd IP-telefoni som ringer upp besöksmottagaren på valfri telefon.

•  Funktioner för schemalagda knappar som tar hand om grupper eller speci-
ella händelser, exempelvis utbildningar.

•  Besöksbrickornas koder kan användas för tillträde. 

•  Webbgränssnitt där ni kan välja vilka klienter ni vill koppla samman, t. ex 
surfplattor, befintliga datorer, skrivare, skanners, besökskiosker och dörrar.

•  Gör egna säkerhetsformulär direkt på besöksskärmen.

•  Exchange-modul integrerad i Check In.

•  Föranmäl gäster och skicka ut en QR-kod med Outlook så att era gäster 
checkar in lika lätt som på flyget.

•  Inbyggda formulär för godkännande av GDPR för besökare Samt radering 
av personuppgifter efter den tid ni som kund önskar.

•  Inbyggd SMS-avisering för enklare behov.

• Integration med passagesystem, öppna API.

•  Utrymningslistor, parkeringsbiljetter och rapporter samt statistik. 

•  Enkel installation i molntjänst eller i er egen miljö.

Korta fakta

Marknadsledande besökssystem med inbyggd 
telefoni och som möjliggör effektiviseringar av er 

besökshantering.

PREMIUM
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Ett enkelt besökssystem som använder sms-    
avisering till era besöksmottagare. Systemet     
ersätter papper och penna i receptionen och  

hjälper er uppfylla GDPR-kraven.

BASE
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ENTERPRISE
Riktar sig mot större bolag och organisationer 
som söker ett integrerat besöks- och passage- 
system för många anläggningar med flera recep-

tioner och ingångar.
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Check In är ett smidigt besökssystem som ger bra 

service och skapar trygghet och förtroende för ert företag. 
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Genom att nyttja framtidens teknik tillsammans med er 
personal blir dina kunder väl omhändertagna och ni får 
möten som ni alla tjänar på. Med hjälp av självbetjänings-
system som gör hela jobbet kan ni lägga all fokus på att 
era kunder ska känna sig väl mottagna och att de snabbt 
kommer till rätt person.

Sänk era kostnader med 90 %
Check In är en investering som ger snabb avkastning.  
Med ett självbetjäningssystem i receptionen kan ni be-
manna efter behov och där det behövs mest. Receptions-
personal eller vakter kan agera värdinnor/värdar i en 
kundlounge och behöver inte bli låsta vid någon arbets

plats. Det gör din verksamhet både effektivare och mer 
inbjudande. Oavsett om ni är ett litet företag eller en glo-
bal koncern styr ni allt via gränssnitt som antingen finns i 
vårt moln eller i ert nätverk.

Utöver tjänsten som besökssystem kan Check In också 
sköta post- och budservice, taxibeställningar och dör-
röppning. Det här är framtidens nyckel till det effektiva 
företaget med det goda värdskapet. Check In ger dig 
kostnadseffektiva lösningar som är smarta, trygga och 
enkla att använda vilket i sin tur leder till en mycket 
snabb avkastning. 



Check In är en ny standard inom besökssystem. 
Systemet finns i flera olika nivåer beroende på 
behov. Check In är webbaserat, mycket användar-
vänligt, säkert och enkelt att installera. 

Grundläggande funktioner
Alla grundläggande funktioner finns med redan i den 
enklaste webbversionen. Det har aldrig varit lättare att 
förboka besök, checka in och ut besökare, se statistik, 
skriva ut parkerings- och utrymninglistor. 

Standardprogram och webbläsare
Check In använder krypterad kommunikation med SSL- 
certifikat och kan installeras på klienter eller via webb. 
Receptioner och personal når systemet via standard 
webgränssnitt. 

Unika funktioner för självbetjäning
Check In kan konfigureras mot självbetjäningskiosker 
som ringer upp besöksmottagaren med IP telefoni direkt 
från systemet. Det inbyggda ljudsystemet hanterar sam-
tal direkt genom kiosken. Detta gör att besöksmottagare  
kan med en knappryckning från sin mobil välja att  
godkänna en gäst direkt, eller att tala med gästen  
genom systemet, t.ex. för att be gästen vänta 5 minuter  
i kundloungen.

Skapa tidstyrda knappar 
I Check In kan ni själva lägga upp tid-
styrda knappar för händelser som  
kurser, information till entreprenörer 
och mycket mer. Knapparna kan sedan  
programmeras för att ringa upp rätt 
person, ge infotext om hur man hittar till  
konferensrummet och mycket mer.

Check In öppnar  
dörrar/grindar, hissar och speedgates
Systemet kan enkelt kopplas mot dörrar med IO kort så 
att gäster släpps in via t.ex. speedgates eller hissar när 
de checkat in. Detta är lämpligt då man önskar släppa 
in godkända besökare till t.ex. ett företagshotell eller ett 
konferensområde. 

Administration i tre olika behörighetsnivåer
Som vanlig användare loggar man enkelt in med lösenord 
via webben. Egna besök hanteras smidigt med föranmäl-
ningar, grupphantering via import från Excelfiler, bara 
dra och släpp så är gruppen förbokad i systemet. 

Receptionister loggar in via receptionsdatorn och kan där 
hantera allt man kan önska sig av besökssystemet. 

Administratörer loggar in med sin behörighet och  
hanterar platser, receptioner, klienter, kiosker och alla 
inställningar sköts enkelt via webbgränssnittet.

Support
Bravida finns på 160 orter i Sverige, Danmark, Norge  
och i Finland. Vår storlek är din trygghet både vad gäller 
installation och support. Utanför Norden har vi partners 
som gärna hjälper er med ert nya besökssystem.

Valfri hårdvara
Check In kan i sin enklaste form vara ett webbgränssnitt, 
skrivare och skanner. Lämpligt för kunder som önskar 
ett enklare besökssystem i bemannade receptioner eller 
vaktkurer.

Vi erbjuder stabil 
hårdvara för place-
ring på receptions-
disken, vägghängt 
eller golvstående 
kiosker.
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0771-128 128
bravidafireandsecurity.com

Vi finns där du är
Vi är representerade på hela 120 kontor i Sverige. 
Därför kan vi hjälpa dig oberoende av var du finns 
i landet. Eller för den delen i Norge, Danmark eller 
Finland. Vår starka marknadsnärvaro gör oss unik 
som leverantör.

Integrerat med Passagesystem
Med Bravidas webbaserade säkerhetsplattform Artifex 
får du kortadministration, behörighetsstyrning, larm- 
hantering och besökssystem i ett och samma gränssnitt. 
Vi erbjuder givetvis öppna API:er mot övriga passage- 
system på marknaden, så att ni kan välja Check In oav-
sett vilket passagesystem ni har. 

Systemet kan på så sätt hantera alla slags besökare, även 
entreprenörer som har tillträde med passagekort av olika 
slag under en viss tid. 

Exchange
Check In har en Exchangemodul som gör att du kan bjuda  
in en person eller grupp i t.ex. Outlook som samtidigt 
föranmäls i besökssystemet så att du slipper göra det på 
två ställen. Du kan också skicka ut en Outlookinbjudan 
med en bifogad QR-kod så att besökaren snabbt checkar 
in sig genom att skanna sin telefon i kioskens skanner. 

Valfria klienter
Koppla systemet mot valfria klienter såsom datorer,  
skrivare och tablets, allt hänger ihop på ett mycket 
snyggt sätt. På så vis kan en receptionist hantera en 
grupp via en tablet och checka in alla samt skriva ut 
besöksbrickor på vald skrivare.

Språkval och specialtangentbord
Check In har en mycket smidig och inbyggd över- 
sättningsmodul så att ni har möjlighet att översätta till 
fler språk än Svenska och Engelska som är standard. 
Likaså kan man designa tangentbordet på kioskernas 
pekskärmar för specialspråk.


