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Zrób świetne wrażenie.
W dzisiejszym świecie goście oczekują prostego i wydajnego 
systemu rejestracji i obsługi recepcji.

Sharp Optimised Visitor Management 
to rozwiązanie do automatyzacji 
rejestracji i obsługi gości w Twojej 
firmie. Ta inteligenta, bezpieczna 
i łatwa w obsłudze platforma 
pozwoli Ci wywrzeć najlepsze 
wrażenie na gościach oraz 
umożliwi lepsze wykorzystanie 

zasobów administracyjnych.

Po prostu inteligentniejsza usługa
Intuicyjne oprogramowanie oraz technologia dotykowa 
sprawiają, że system Sharp Optimised Visitor Management 
zapewnia naprawdę szybki i prosty sposób samodzielnego 
rejestrowania i wyrejestrowywania się w firmach czy 
konkretnych strefach budynku. Goście muszą tylko dotknąć 
ekranu, by wprowadzić swoje dane. 

Narzędzie nie tylko pozwala recepcjonistom zaoszczędzić 
czas poświęcany na zarządzanie rejestracją gości, ale również 
usprawnia komunikację z ich opiekunami. System natychmiast 
powiadamia opiekuna e-mailem lub wiadomością tekstową, że 
oczekiwana osoba jest już na miejscu. Dla dodatkowej wygody 
firmy dostawcze i kurierskie mogą sprawnie zostawiać przesyłki, 
używając przycisku dedykowanego dla dostaw.

Szybka rejestracja
Jeśli gość lub grupa gości zostali wcześniej zarejestrowani, na 
przykład na konferencję, mogą szybko potwierdzić przybycie, 
po prostu skanując kod QR. Rejestracja jest również szybsza 
dla gości odwiedzających firmę ponownie, ponieważ system 
Optimised Visitor Management zapamiętuje ich imiona oraz to, 
do kogo zgłaszali się ostatnio.

Wszystko, czego potrzebujesz
W zależności od twoich potrzeb nasz wszechstronny system 
Optimised Visitor Management może zostać zainstalowany na 
wielu zarówno małoformatowych, jak i wielkoformatowych 
interaktywnych, monitorach Sharp. Narzędzie jest w pełni 
konfigurowalne, więc obrazy, oznaczenia oraz pytania 
rejestracyjne można dostosować do konkretnych wymagań.

W dodatku system automatycznie drukuje odpowiednią 
przepustkę dla gości i pracowników okresowych, a jej treść 
można spersonalizować. Może ona zawierać dane gościa 
i jego opiekuna, a także unikalny numer identyfikacyjny, który 
gość wprowadzi do systemu przy wyrejestrowywaniu się, 
by potwierdzić opuszczenie budynku firmy. Istnieje również 
możliwość zamieszczenia na przepustce danych dostępowych 
do WiFi, instrukcji BHP czy innych przydatnych informacji.
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Bezpieczeniejsze miejsce 
pracy dla każdego.
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów to priorytet 
każdej firmy. Za pomocą naszego systemu Optimised Visitor 
Management możesz chronić ludzi i miejsca, z których 
twoja firma czerpie siłę. 
Dokładne śledzenie miejsca pobytu
Przyjmowanie gości w siedzibie firmy to nie tylko sposób na 
zrobienie dobrego wrażenia - równie ważne jest pilnowanie ich 
przybycia i wyjścia ze względów bezpieczeństwa, zgodności oraz 
BHP. To jedno z największych ograniczeń ręcznych procesów 
rejestracji, przy których łatwo pogubić się w tym, kto jest obecny 
w budynku.

System Sharp Optimised Visitor Management pozwala stworzyć 
bezpieczniejsze miejsce pracy, ponieważ przemieszczanie się 
każdego gościa jest dokładnie zapisywane, by można było 
prześledzić ruchy osób przychodzących i wychodzących. 
W dowolnym momencie można wygenerować raport w czasie 
rzeczywistym, by dokładnie sprawdzić, kto jest w budynku, lub 
pod koniec dnia przejrzeć historię aktywności gości.

Posiadanie centralnej bazy danych z aktualnymi kontaktami 
oznacza również, że można szybko powiadomić wszystkich 
w razie sytuacji awaryjnej oraz przekazać instrukcje dalszego 
postępowania.

Ułatwianie przestrzegania zasad
Postępowanie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych, 
na przykład z nowym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych (RODO), a także z przepisami BHP jest priorytetem 
każdej firmy. Masz również obowiązek należytej staranności 
w dbaniu o dobrostan wszystkich obecnych w budynku.

Proces rejestracji w systemie Optimised Visitor Management to 
doskonała okazja do zdobycia ważnych informacji oraz zgody 
niezbędnej z punktu widzenia ochrony danych i przepisów 
prawnych. Narzędzie posiada funkcję, dzięki której wszyscy 
goście, pracownicy i kontraktorzy zostaną powiadomieni 
o odpowiednich procedurach BHP oraz zasadach poufności, 
a także potwierdzą, że się na nie zgadzają. Ponadto można 
ustalić systemowe zasady, dzięki którym informacje o gościach 
będą okresowo bezpiecznie usuwane.

Dzięki temu masz zawsze przejrzysty rejestr, za pomocą którego 
udowodnisz, że zachowujesz należytą staranność i przestrzegasz 
odnośnych wymogów prawnych i regulacyjnych. 

Możliwość poproszenia o podpis gościa potwierdzający akceptację.
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Monitory do infokiosków*1

Sharp RZ-E402 Kompaktowa, smukła konstrukcja

Płaski, 10-calowy (25,7 cm), ruchomy, 
kolorowy ekran dotykowy LCD
Procesor Braswell Celeron N3160

Maksymalnie 7 portów USB, umożliwiających 
podłączenie dodatkowych urządzeń
System operacyjny Windows 10 IoT

Dysk SSD 64 GB

2 wbudowane głośniki

Sharp PN-40TC1 + PN-ZB03PC Przekątna 40 cali (100,33 cm) o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli

Szybka i czuła technologia dotyku 
pojemnościowego z 10 punktami dotyku
Czterordzeniowy procesor Intel Celeron N3160

5 portów USB, umożliwiających podłączenie 
dodatkowych urządzeń
System Windows 10 IoT

Dysk SSD 64 GB

Drukarka*1 (opcjonalnie)
Brother QL810W Port USB i łączność Wi-Fi z obsługą funkcji 

AirPrint

Oprogramowanie do zarządzania gośćmi WhosOnLocation
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 8 lub nowszy

Mac OSX

Obsługiwane przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10+

Chrome

Firefox ESR

Safari*2

Witamy w Sharp

Sharp Electronics CEE zmienia sposób, w jaki firmy wykorzystują informacje. Wspiera klientów w zakresie obiegu dokumentów oraz 
integracji procesów IT, a także pomaga tworzyć, wizualizować, zarządzać i udostępniać informacje.  

Oparte na najnowszych technologiach usługi, pozwalają na uzyskanie pełnej kontroli nad informacjami wykorzystywanymi w firmach, 
niezależnie od tego czy są one dostępne w formie cyfrowej lub analogowej.

Sharp jest producentem najwyższej jakości urządzeń wielofunkcyjnych oraz profesjonalnych systemów cyfrowych dla środowisk 
biurowych oraz punktów druku. Oferuje również szeroki wachlarz monitorów, do wszelkich zastosowań – począwszy od ścian wideo, 
poprzez systemy Sigital Signage aż po innowacyjne interaktywne monitory dotykowe dla środowisk biznesowych i edukacyjnych. 

Zgodnie z hasłem „Be Original.” Sharp tworzy rozwiązania wpierające różnorodność i szyte na miarę niepowtarzalnych potrzeb swoich 
klientów.

Dodatkowe informacje o oferowanych rozwiązaniach można uzyskać na:
www.sharp.pl
www.linkedin.com/company/sharp-eu


