
SMART VISITOR
ZİYARETÇİ YÖNETİM SİSTEMİ



Ziyaretçilerinizi Nasıl Takip Edeceğinizi Düşünmeyin

  Ziyaretçilerin kaydını güvenli bir şekilde alamıyorsanız,  
  Ziyaretçinin yoğunluğunu yönetemiyorsanız,  
  Ziyaretçileriniz için kara liste oluşturamıyorsanız,  
  Ziyaretçilerinizi güvenli ve doğru bir şekilde raporlayamıyorsanız Smart Visitor çözümü ile tanışmalısınız.  

Smart Visitor çözümü ile yapabilecekleriniz 

  Ziyaretçiyi bekletmeden, ayrıcalıklı karşılama sağlayabilirsiniz.   
  Resepsiyon yoğunluğunu önleyebilirsiniz.   
  TC kimlik numarası ile güvenilir takip ve detaylı ziyaret raporlamaları yapabilirsiniz.  
  Şirket içi güvenlik ve bilgi akışını arttırabilirsiniz.   
  Esnek yetkilendirme ve kontrol mekanizması kullanıcı dostu ara yüzü ile ziyaretçilerinizi  Kara liste oluşturabilir ve   
     bu listedeki kişileri sorunsuz şekilde resepsiyona yönlendirebilirsiniz. 
  Ziyaretçi, resepsiyon ve ziyaret edilen arasındaki iletişimi dijital ve güvenli bir yolla sağlayabilirsiniz.   
  Şirket içi kartlı geçiş sistemlerine uygun, çipli ziyaretçi kartı opsiyonu ile size en uygun alternatifi firmanızda uygulayabilirsiniz.   
  Çoklu şirket ve tek resepsiyon yapılanmalarında adil aidat ücreti düzenleyebilirsiniz.   



Kiosk İnnova Smart Visitor Çözümü İle Tanışın

Smart Visitor, plaza, iş merkezleri, genel müdürlük binaları gibi yoğun ziyaretçi alan büyük bina ve tesislerin, 

ziyaretçi karşılamalarını yenilikçi ve modern bir uygulama ile gerçekleştirebilen Kiosk İnnova çözümüdür. 

Sistem üzerinden alacağınız raporlar ile günlük, haftalık veya aylık olarak ziyaretçi sayılarınızı raporlayabilir, 

firmaların ziyaretçi oranlarını çıkarabilirsiniz. 

Kiosk İnnova ile Anahtar Teslim Projeler

Donanım, yazılım, saha destek gibi konularda tam destek vererek anahtar teslim projeler üreten 

Kiosk İnnova, Argenova firması ile yaptığı iş ortaklığı ile sizlere ayrıcalığın kapısını açıyor. 

Firmanızın teknolojik imajını güçlendirecek olan Smart Visitor çözümümüzü hayata geçirmek ve 

tanışmak üzere sizi Kiosk İnnova'ya davet ediyoruz. 

Çözüm 
Ortağımız

 
Quick

Ziyaretçi kişi bilgileri kaydı, kameralı tasarımı ile 
fotoğraflı kimlik kartı baskısı ile 

çabuk  işlem yeteneği, kartlı geçiş sistemleri 
ile işbirliği, ikinci ekranda reklam, 

duyuru yapabilme özelliği kurulum, 
eğitim, hizmet desteği

Fast 
Ziyaretçi kişi bilgileri kaydı ve 

termal çıktı ile hızlı işlem seçeneği, kurulum, 
eğitim, uzaktan erişimli hizmet desteği

Senoir 
Ziyaretçi kişi bilgileri kaydı, kameralı tasarımı ile 
fotoğraflı kimlik kartı baskısının resepsiyondan 

servis edilmesi özelliği ile şık VIP uygulama, 
kartlı geçiş sistemleri ile işbirliği, kurulum, 

eğitim, hizmet desteği
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