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ScandiSofts besökssystem bygger på
Microsoft .Net och är helt webbaserat. Enkelt
att installera, ta i bruk, uppdatera och
administrera.
Gränssnittet är utformat med användarnas
synpunkter som basis. Grundläggande
funktioner som att boka besök och checka in/ut
besökare (receptionister) tar några minuter att
lära sig.

Single Sign On
Systemet kan köras helt under Windows
Authentication (SSO) eller med login och
lösenord. Användardatat går att automatisera
genom hämtning från LDAP-kataloger (ex.
Active Directory) eller från andra källor som
personalsystem eller databaser.

Självregistrering för besökare
Gruppbesök

Självregistreringen kan
användas som en
terminal för en reception
eller som fristående
obemannad reception.
Utskriften kan styras till
receptionisten alternativt
kan skrivaren placeras
tillsammans med
självregistreringen och skrivas ut direkt.
Antalet klienter som kan anslutas till samma
system är obegränsat.

Bokning av
gruppbesök är
nästan lika enkelt
som att boka
besök med
individer. Klistra
helt enkelt in
listan direkt och
boka besöket!

Behörighetshantering
Systemet har en rollbaserad hantering av behörigheter
med möjlighet att skapa egna roller och detaljstyra
rollernas behörigheter. Användarna kan delas upp
genom rollerna och/eller i organisatoriska grupper.
Rollhantering gäller även receptionerna vilket gör att det
går att ha grupper med receptioner, till exempel för ett
system som omfattar flera orter med flera receptioner på
varje ort.

Bygg ut vid behov - snabbt
Systemet kan lätt och snabbt utökas med fler
klienter vid behov. Systemet har inga inbyggda
begränsningar för antal användare eller klienter.
Med i systemet
finns verktyg
för att
hantera
administrationen
av klienterna.
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Support
En av hörnstenarna i vårt kvalitetstänkande
är att tillhandahålla verkligt bra support till
våra kunder. För de flesta av våra kunder
är support efter köpet minst lika viktig, om
inte viktigare än köpet av produkten. Vid
köp av våra produkter ingår alltid fri
support under en period i köpet. Villkoren
framgår av offerten och/eller
leveransavtalet.
Supportavtalet utformas efter varje kunds
individuella behov där support online eller
telefon kan vara ingående delar. I avtalet
kan även uppdateringar ingå.

E-post:info@scandisoft.se

