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Optimoitu vierailijahallinta
Suojaa organisaatiosi tärkeät ihmiset ja tilat



Sharpin vierailijahallintajärjestelmä on osa Sharpin optimoituja sovellusratkaisuja ja se laajentaa digitalisoitumisen hyödyt 
vieraiden vastaanottoon. Järjestelmä on älykäs, turvallinen ja helppokäyttöinen alusta vierailijoiden, työntekijöiden ja 
alihankkijoiden rekisteröintiin. Sen avulla varmistat, että kävijän ensivaikutelma on aina erinomainen ja vapautat samalla 
hallinnon resursseja tuottavampiin töihin.

Luo erinomainen ensivaikutelma.
Tänä päivänä vierailijat odottavat sujuvaa ja tehokasta 
rekisteröitymis- ja vastaanottopalvelua.

Napsauta tätä ja katso, miten 
optimoitu vierailujen hallinta  
toimii käytännössä

Luo erinomainen  
ensivaikutelma

Yksinkertaisesti  
älykkäämpää  
palvelua

Nopeutettu  
kirjautuminen 

Luotettava kävijöiden  
seuranta

Varmista  
vaatimustenmukaisuus  
helposti

Tekniset tiedot

https://youtu.be/bmuurk7amsA


Yksinkertaisesti älykkäämpää palvelua
Intuitiivisen ohjelmiston ja kosketustekniikan ansiosta Sharpin 
optimoitu vierailijahallintajärjestelmä tarjoaa erittäin nopean ja 
helpon tavan kirjautua sisään ja ulos kohteista tai tietyiltä alueilta 
rakennuksessa. Kävijä yksinkertaisesti vain koskettaa näyttöä 
antaakseen tietonsa. 

Tämä säästää vastaanottovirkailijaa, eikä hänen myöskään tarvitse 
haeskella kävijän isäntää. Järjestelmä ilmoittaa vieraan saapumisesta 
vastaanottajalle automaattisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
Lisämukavuutta tarjoaa se, että kuljetusliikkeet ja lähetit voivat jättää 
tuomansa lähetykset nopeasti käyttämällä erityistä toimituspainiketta.

Luo erinomainen ensivaikutelma.
Tänä päivänä vierailijat odottavat sujuvaa ja tehokasta 
rekisteröitymis- ja vastaanottopalvelua.

Kävijä yksinkertaisesti vain koskettaa näyttöä antaakseen tietonsa.
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Nopeutettu kirjautuminen
Jos kävijä tai kävijäryhmä on ilmoitettu jo etukäteen esimerkiksi 
neuvotteluun, he voivat kirjautua nopeasti skannaamalla  
QR-koodin. Vastaavasti talossa aikaisemmin käyneiden 
vierailijoiden kirjautumisprosessi on nopeampi, koska optimoitu 
vierailijahallintajärjestelmää muistaa heidän nimensä sekä henkilön, 
jonka luona he viimeksi kävivät.

Kaikki mitä tarvitset
Sharpin optimoitua vierailijahallintajärjestelmää voidaan joustavasti 
käyttää Sharpin erilaisilla pienillä ja suurilla interaktiivisilla litteillä 
näytöillä. Järjestelmä on täysin konfiguroitava, joten kuvat, brändit 
ja kirjautumisen yhteydessä tehtävät kysymykset voidaan räätälöidä 
täysin toiveiden mukaan.

Lisäksi järjestelmä tulostaa vierailijoille ja alihankkijoille automaattisesti 
oikeanlaiset vieraskortit. Vieraskortin tiedot voidaan muokata 
omien käytäntöjenne mukaisesti.  Siinä voi olla kävijän ja hänen 
vastaanottajansa tiedot sekä yksilöllinen tunnistenumero, jonka kävijä 
voi lähtiessään syöttää ja vahvistaa poistumisensa. Korttiin voidaan 
liittää myös WiFi-asetukset, terveys- ja turvallisuusohjeita tai mitä 
tahansa tarpeellista tietoa.

Luo erinomainen ensivaikutelma.
Tänä päivänä vierailijat odottavat sujuvaa ja tehokasta 
rekisteröitymis- ja vastaanottopalvelua.

Järjestelmä tulostaa automaattisesti vierailijakortin.

Luo erinomainen  
ensivaikutelma

Yksinkertaisesti  
älykkäämpää  
palvelua

Nopeutettu  
kirjautuminen 

Luotettava kävijöiden  
seuranta

Varmista  
vaatimustenmukaisuus  
helposti

Tekniset tiedot



Luotettava kävijöiden seuranta
Vierailijoiden vastaanottamiseen liittyy muutakin kuin hyvän vaikutelman antaminen. 
Vieraiden saapumisen ja poistumisen seuranta on tärkeää esimerkiksi tietoturvan, 
vaatimustenmukaisuuden sekä terveys- ja turvallisuussyiden takia. Kävijöiden 
manuaalisen rekisteröinnin merkittävimpiä rajoituksia onkin hankaluus saada 
kokonaiskäsitys siitä, keitä kaikkia rakennuksessa kulloinkin on.

Sharpin optimoidun virailijahallintajärjestelmän avulla voit tehdä työpaikastanne 
turvallisemman, sillä kaikkien kävijöiden liikkeet kirjataan tarkasti. Tulijoita ja lähtijöitä 
on tällöin helppo seurata. Milloin tahansa voit ajaa reaaliaikaisen raportin siitä, keitä 
rakennuksessa on, tai tarkistaa kaikki vierailutapahtumat päivän päätteeksi.

Keskitetty tietokanta ajantasaisine yhteystietoineen tarkoittaa myös sitä, että 
mahdollisesta hätätilanteesta voidaan nopeasti ilmoittaa kaikille ja antaa 
toimintaohjeet.

Turvallisempi työpaikka kaikille.
Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat ensiarvoisen 
tärkeitä kaikissa organisaatioissa. Sharpin optimoidun 
vierailijahallintajärjestelmän avulla voit suojata organisaatiosi tärkeät 
ihmiset ja tilat. 

Mobiilisovellukset hätätilanteiden ja evakuoinnin hallintaan.
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Varmista vaatimustenmukaisuus helposti
Jokaiselle organisaatiolle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa sovellettavien 
tietoturvamääräysten (esimerkiksi uusi tietoturva-asetus GDPR) sekä terveyttä ja 
turvallisuutta koskevien lakien noudattaminen. Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti sinun 
on myös varmistettava jokaisen rakennuksessa oleskelevan hyvinvointi.

Optimoidun vierailijoiden hallintajärjestelmän kirjautumisprosessin avulla saat 
sekä tärkeää tietoa että tarvittavan suostumuksen tietoturvan ja lain vaatimusten 
täyttämiseksi. Järjestelmän avulla voit varmistaa, että kaikki vieraat, työntekijät ja 
alihankkijat tuntevat sovellettavat terveys- ja turvallisuuskäytännöt ja salassapitosäännöt 
sekä ovat vahvistaneet hyväksyvänsä ne. Lisäksi voidaan määritellä sääntöjä sen 
varmistamiseksi, että vierailijoiden tiedot poistetaan järjestelmästä säännöllisesti ja 
turvallisesti.

Näin sinulla on aina selkeät todisteet siitä, että olet toiminut huolellisesti ja noudattanut 
kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. 

Turvallisempi työpaikka kaikille.
Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä 
kaikissa organisaatioissa. Sharpin optimoidun vierailujen 
hallintajärjestelmän avulla voit suojata organisaatiosi tärkeät ihmiset 
ja tilat. 

Valinnainen mahdollisuus pyytää kävijän allekirjoitus 
hyväksynnän vahvistukseksi.
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Tekniset tiedot

Kioskinäytöt*1

Tulostin*1

WhosOnLocation vierailujenhallintaohjelmisto

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

*1 Saatavilla on myös muita laitevaihtoehtoja.  *2 Nimilappujen tulostus ei ole tuettu.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa. 
WhosOnLocation on WhosOnLocation Ltd:n maailmanlaajuisesti rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Sharp Corporation helmikuu 2019. 
Viite: Optimised Visitor Management Interactive Brochure. Työ nro 19678. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.
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Tekniset tiedot

Kioskinäytöt*1

Tulostin*1

WhosOnLocation vierailujenhallintaohjelmisto

Saat lisätietoja napsauttamalla painikkeita

*1 Saatavilla on myös muita laitevaihtoehtoja.  *2 Nimilappujen tulostus ei ole tuettu.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa. 
WhosOnLocation on WhosOnLocation Ltd:n maailmanlaajuisesti rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Sharp Corporation helmikuu 2019. 
Viite: Optimised Visitor Management Interactive Brochure. Työ nro 19678. Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&OE.

Sharp PN-40TC1 + PN-ZB03PC koko 40 tuumaa (100,33 cm),  
1920 x 1080 pikseliä

Nopea ja responsiivinen  
PCAP-kapasitiivinen  
10 pisteen monikosketus

Intel Celeron N3160 Quad Core CPU
5 USB-porttia lisävarusteiden liittämiseen

Windows 10 IoT -käyttöjärjestelmä
64 Gt Solid State Disk

Sharp RZ-E3L5EBK + RZ-ECJTBK Koko 15 tuumaa (38,1cm),  
1024 x 768 pikseliä

XGA TFT LCD -värikosketusnäyttö

Intel Celeron J1900 -suoritin
6 USB-porttia  
lisävarusteiden liittämiseen

Windows 10 IoT -käyttöjärjestelmä
60 Gt Solid State Disk
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Brother QL810W USB- ja WiFi-yhteys  
AirPrint-tuella
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Tuetut käyttöjärjestelmät Microsoft Windows 8 tai uudempi
Mac OSX

Tuetut selaimet Microsoft Internet Explorer 10+
Chrome
Firefox ESR
Safari*2

Luo erinomainen  
ensivaikutelma

Yksinkertaisesti  
älykkäämpää  
palvelua

Nopeutettu  
kirjautuminen 

Luotettava kävijöiden  
seuranta

Varmista  
vaatimustenmukaisuus  
helposti

Tekniset tiedot


