
Korta fakta 

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

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

•  Besöksbrickornas koder kan användas  
för tillträde. 

•  Webbgränssnitt där ni kan välja vilka  
klienter ni vill koppla samman, till exempel  
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.

•  Inbyggd SMS tjänst.

•  Integrerat med passagesystem.

•  Utrymningslistor, parkeringsbiljetter och 
rapporter samt statistik. 

•  Enkel installation i molntjänst eller lokalt  
i er egen miljö.

Mer än ett  
besökssystem
Check In är ett smidigt besökssystem som ger bra service  
och skapar trygghet och förtroende för ditt företag. 

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 självbetjäningssystem 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 själv- 
betjäningssystem i receptionen kan ni bemanna efter behov och där det 
behövs mest. Receptionspersonal 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 global 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 dörröppning. 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. 

För bemannade receptioner där man enbart vill  
ersätta liggaren med ett bra besöksystem.

Riktar sig mot företag och organisationer som 
snabbt vill få ner sina kostnader för besöks- 
hantering genom att använda självbetjäning på 

en site eller i hela organisationen.

PREMIUMBASE 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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