
Hvordan modtager du dine besøgende?
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Check In versioner Beskrivelse

Base

Base versionen har alle de grundlæggende funktioner, du forventer af et besøgssystem. Erstatter Pen og 
papir, og gør det digitalt, enkelt og sikkert. Denne version kan fx konfigureres til at sende sms til værten, når 
dine gæster tjekker ind. Hurtig og nem installation, cloud mulighed er også inkluderet i denne version

Kan leveres som stående Check In kiosk, Touchskærm på skranken, eller bare en printer og scanner til 
receptionen – Det er op til dig, hvordan dit Check In system skal leveres.

Premium
Premium versionen kan optimere og effektivisere ethvert besøgsmiljø. Denne version håndterer også 
IP-telefoni (SIP), hvilket betyder at receptionen i endnu højere grad bliver aflastet. Med denne version kan du 
oprette forbindelse til op til 8 stk. Check In kiosker og 8 stk. receptionsklienter.

Enterprise Alle vores funktioner og tillæg muligheder er inkluderet. Ingen begrænsninger for antallet af receptions- eller 
kiosk-klienter, samt der er mulighed for centraliseret styring til hele din koncernen, uanset hvor i verden den er.

Hvilken version passer til din virksomhed?

Aflaster receptionister og vagter
Vi har udviklet og leveret besøgssystemer siden 2006, til både mindre virksomheder og storekoncerner. Check In er et 
komplet besøgssystem, der fungerer for alle typer kunder. Små kontorer der ønsker at erstatte pen og papir, med et digitalt 
besøgssystem, og store organisationer, der ønsker at optimere med en mere effektiv bemanding gennem selvbetjening 
og automatisering.

Check In er et sikringsprodukt fra SystemHouse Solutions AB. Vi gør vores kunders investeringer rentable. Vi har reduceret 
omkostningerne ved besøgsadministration hos nogle kunder, med helt op til 90%, der har valgt at automatisere deres 
besøgs flow fuldt ud.

Vi har stor og lang erfaring med sikring, adgangskontrol og besøgs flow. Vi ved også hvor vigtigt 
det er, at alle besøgende håndteres på en behagelig, sikker og effektiv måde.

Check In er en investering, der tjener sig selv hurtigt hjem. Med et selvbetjeningssystem i dine 
receptioner, kan der bemandes efter behov, og hvor det er mest nødvendigt. Vi deler med glæde 
vores viden og erfaring fra de løsninger, vi har hjulpet store og små virksomheder med, både i 
indland og udland.

Med versionerne Base, Premium og Enterprise, samt hardware i forskellige designs og 
prisklasser, kan vi tilbyde vores kunder lige nøjagtig den løsning, der er behov for i det enkelte 

Vores viden og 
erfaring er vores styrke, 

og vores kunders  
sikkerhed, 

nu og i mange år  
i fremover.

Enterprise
For større virksomheder og kon-
cerner med høje krav til besøgs flow, 
integration og sikkerhed.

Velegnet til virksomheder med 
mange receptioner, vagthuse, byg-
ninger og sites.

Premium
Markedets mest kompliette 
besøgssystem.

Velegnet til virksomheder der ønsker 
at optimere, effektivisere og strøm-
line deres besøgs flow.

Aflastning af receptioner – eller helt 
bemandingsfrie besøgshåndtering.

Base
Godt og prisvenligt besøgssystem.

Passer til det mindre kontor med 
grundlæggende behov for gæstead-
ministration. 

Erstatter pen og papir med et digitalt 
besøgssystem.
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Hvordan ønsker du at blive kontaktet 
af din gæst, opkald eller sms?
Check In kan konfigureres, så systemet ringer til dig, når du har 
et besøg, eller at den sender en SMS som en underretning, når 
gæsten tjekker ind. Vi bruger IP-telefoni, som kan forbindes til dit 
eget IP-telefonsystem, eller igennem en tjeneste som vi formidler.

Når systemet ringer til din telefon, kan du med fordel have navngi-
vet nummeret i din telefon, som fx viser “Gæst i firma receptionen”

Når du besvarer opkaldet, fortæller en stemme dig navnet på 
gæsten der venter i receptionen.

Du bliver bedt om at trykke på 1, hvis du vil bekræfte – eller trykke 2, 
hvis du vil tale med dine gæst. 

Du kan give instruktioner til din gæst, eller bede personen om at 
vente i receptionen, hvis du bliver lidt forsinket.

Som et alternativ, kan du i stedet vælge at få tilsendt en sms, når 
din gæst(er) tjekker ind.

Check In håndterer også forudbestilte grupper meget hurtigt og 
enkelt, direkte på skærmen. Værten modtager derefter opkald eller 
sms’er om deres gruppe er ankommet.

Web-brugerflade 
Hos mange virksomheder, er der hver dag et stort flow af besøgen-
de der skal håndteres af receptionister eller vagter. Men ved brug af 
deres almindelige computere og skærme, kan receptionisterne og 

Gennemtænkte løsninger fra start til 
slut, betaler sig.

  Spørg os og vores partnere til råds, når I   
    planlægger modtagelse og flowet af jeres  
    gæster og medarbejdere.

  Vi og vores partnere er specialister i   
    besøgssystemer, adgangskontrol, tyverialarm  
    og sikkerhed i det hele taget, og kan give jer  
    uvurderlig støtte i jeres beslutninger.

  Vores partnere hjælper jer med planlægning,  
    idriftsættelse og montering, så alt bliver som  
    du havde tænkt dig.

vagterne nemt tjekke de besøgende ind, vha. af vores web-bruger-
flade. Og ved at forbinder en lille printer og scanner til Check In, kan 
grupper forud registreres og gæstekort kan udskrives påforhånd.

Ved at opsætte en eller flere Check In terminaler i receptionsom-
rådet, kan gæsterne selv klare hele indtjekningen. De kan få hjælp, 
hvis det er nødvendigt, og receptionspersonalet kan i stedet fokus-
ere på service og sikkerhed.

Smarte funktioner direkte på skærmen
Check In håndterer spørgeskemaer, bilregistrering, taxa bestilling, 
post/pakker og kurér bestilling, gruppe indtjekning, og begivenhed-
er gennem smarte funktioner med tidsindstillede knapper, som du 
administrerer selv.



4

 Aflaster receptionister og vagter

 Øger sikkerheden

 Reducerer driftsomkostningerne til receptioner og     
   modtagelse

 Besøgssystemer i tre forskellige niveauer, der pas-       
   ser til alle kunder

 Mulighed for Cloud løsning

 Nem og intuitiv web-brugerflade

 Indbygget IP-telefoni (SIP) / SMS-besked, ved besøg

 Relæåbning med IO-kort mod speedgates og døre

 Integration med adgangskontrolsystemer

 Integration med Exchange og Outlook / Office365

 Synkroniser med jeres Active Directory

 Hurtig installation af software og klienter

 Bruger tilpassede knapper til fx taxaer, kurser, post/  
   pakker og kurér

 Hurtig ind- og udtjekning med QR-koder

 Let at bruge for gæster og deres værter

 Tryghed og sikkerhed med serviceaftale  

Smarte og sikre løsninger, 
nu og i fremtiden
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Gulvstående kiosker
Alle vores besøgsterminaler har en touchskærm til Check In. Vi 
bruger kun hardware og udstyr der er tilpasset til at drifte døgnet 
rundt, året rundt.

Kioskerne har en indbygget 22-tommer touchskærm, industriel 
computer, kvalitetsprinter til gæsteetiketter med plads til papirruller 
som rummer 500 udskrifter. QR-scanner, højttalere og mikrofon til 
at håndtere telefonopkald vha. kiosken. Der er mulighed for at få 
tilsluttet relækort i kioskerne ved levering, så de fx kan give signal til 
at åbne en dør eller speedgate, efter godkendt indtjekning.

Mini-kiosker 
Hvis du hellere vil have en touchskærm på receptionsdisken eller på 
en hylde et andet sted i receptionsområdet, hvor man også tilslutter 
en labelprinter og scanner, kan man også sagtens det. Her anvendes 
såkaldte Mini-kiosker til dette formål. 

Vi leverer Mini-kiosker komplet med printere og scannere, og de 
kan konfigureres til telefoni eller sende en sms, når dine gæster 
ankommer.

Skræddersyede og indbyggede systemer
Undertiden passer hverken en gulvstående kiosk eller en mini-kiosk 
til receptionsområdet.

Når vores kunder planlægger at opbygge en ny reception, sker det 
at arkitekter og rådgivere kommer med forslag, hvor besøgssys-
temet er integreret i receptionsmøblerne eller i en væg. Det er derfor 
vigtigt at tænke løsningen tidligt ind i processen, og rådgive sig med 
specialister inden for området, der har viden og erfaring med disse 
løsninger. 

Vores partnere hjælper gerne med forslag og ideer til designet af 
receptionsområdet, så besøgs flowet bliver som I ønsker. 

Vores partnere hjælper også gerne med at projektere, installere, id-
riftsætte, samt med evt. service- og supportaftaler, for at sikre jeres 
løsning, de næste mange år i fremtiden.

Besøgsterminaler
Tilgængelighed kan være et krav fra myndighederne, derfor er vores gulvstående kiosker i den rigtige 
højde for alle dine gæster. Skærmen er let at benytte indtaste, uanset om du står op eller sidder i en 
kørestol. Vi tilbyder touchskærme til receptionsdisken, såkaldte Mini-kiosker. Vi har også varianter til at 
bygge ind i receptionsmøbler. Mulighederne og designs er mange, da Check In softwaren kan install-
eres på stort set alle typer computere. 

Kundelounge med besøgskiosk til selvbetjening.

Eksempel på Check In monteret i en væg.

Mini-kiosk

Smarte og sikre løsninger, 
nu og i fremtiden
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Receptioner og kundelounger 
Vi har stor erfaring med besøgssystemer. Og sammen med vores partnere, hjælper vi dig gerne med ideer til, hvordan 
du kan designe din reception, med fx besøgs- og adgangskontrolsystemer samt QR-læsere til porte, døre, speedgates.

Receptionister bliver 
mere fleksible og  
effektive, hvis du 
aflaster dem med 

selvbetjening i  
receptionen.
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Lokalt IT-miljø eller cloud-   
tjeneste
Check In kan driftes i dit eget IT-miljø eller 
cloudtjeneste. Personaldatabasen kan syn-
kroniseres med dit Active Directory IT-sys-
tem. Dine medarbejdere kan også logge 
ind med “Single Sign On” funktion (SSO), 
eller de opretter deres egen adgangskode. I 
administrationsbrugerfladen bestemmer I 
selv hvilke muligheder og rettigheder jeres 
medarbejdere skal have i systemet.

Til kontorhoteller kan man fx også opsætte 
tilladelser pr. firma og deres medarbejdere.

Forudbestil via Outlook
Personalet inviterer nemt og hurtigt deres 
besøgende direkte til forudbestillingsfanen 
i besøgssystemet. 

Grupper kan importeres via Excel, besøgen-
de kan forhåndsregistreres manuelt. Du 
kan også vælge at downloade forudbes-
tillinger fra din Outlook. Check In mod-
tager besked om at du har reserveret et 
mødelokale og inviteret eksterne deltagere. 
Du modtager en e-mail med et link og et 
spørgsmål, hvis du også vil forudbestille 
de besøgende i besøgssystemet Check-in. 
Når du klikker på linket, åbnes forudbes-
tillingen, og alt er klar og udfyldt med sted, 
tid, besøgendes navne og e-mailadresse, 
sammen med en personlig QR-kode.

QR-invitation med al informa-
tion om mødet
Informationer om mødet, samt en unik QR-
kode, sendes på e-mail til dine besøgende, 
så en nem og enkel indtjekning og optimalt 
besøgs flow er muligt. Tidspunkt, hvor på 

QR-koden er gyldig, sættes, når du opretter 
invitationen.

Dine besøgende kan også allerede tjekke 
ind ved indgangen til jeres område, fx en 
port hvor der er opsat en QR-scanner. 
Indtjekningen giver værten besked om 
gæsternes ankomst vha. sms, og samtidig 
åbner porten for gæsten.

Integration med adgangskontrol
Check In kan integreres med dit adgang-
skontrolsystem. Derefter kan du tildele 
tidskontrolleret adgang i de områder, du 
ønsker for besøgende med gyldige adgang-
skort fra Check In systemet. 

Vores eget sikringssystem Integra, er 
naturligvis forberedt fuld integration med 
Check In systemet. Vi har åbne API‘er til 
andre adgangskontrolsystemer, hvis der er 
behov for det.

Funktioner og integrationer
Check In besøgssystemet gør det nemt og enkelt, lige fra du bestiller et mødelokale, inviterer dine deltagere til et 
mødet, og til de selv tjekker ind i receptionen. Gæsterne kan nemt og hurtigt registrere sig ved ankomst, og du får 
som vært besked om at dine gæster er ankommet. I Check In er der mange muligheder for at tilpasse systemet, 
samt funktioner og integrationer, som giver dig endnu flere muligheder for at optimere, effektivisere samt at skabe 
den bedste oplevelse for dine gæster, medarbejdere og din virksomhed.

Forenklet systemskitse

Check In - ServerSQL- Server

Kiosk Client Mini-kiosk
Client

Reception Client

QR-scanner

Speedgate

Service ClientPrinter

Scanner

Printer QR-Scanner

Printer
CPU
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