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Ewidencja Gości
Ewidencjonowanie wizyt gości staje się w obecnych czasach nie tylko przydatne
lecz wręcz konieczne. Pozwala budować bazę danych osób odwiedzających oraz
ewidencjonować szczegółowo ich wizyty (datę i czas wejścia oraz wyjścia, cel
wizyty, dane osoby odwiedzanej itp.). Dzięki zapisowi informacji w komputerowej
bazie danych są one na bieżąco dostępne dla administratora obiektu w
BiSO Goście

przejrzystej formie raportów. Przy zastosowaniu ekonomicznych, jednorazowych
identyfikatorów papierowych lub wielorazowych identyfikatorów plastikowych,
poza ewidencją komputerową, zyskujemy identyfikację wizualną gości. Pozwala to
na rozpoznawanie gości na terenie obiektu a także, w połączeniu z ewidencją
elektroniczną znacznie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

BiSO Ewidencja Czasu Pracy

Moduł BiSO Goście
Moduł Goście jest podsystemem zintegrowanego pakietu wspomagającego
funkcjonowanie organizacji o nazwie ”Bezpieczna i Sprawna Organizacja” (BiSO),
BiSO Kontrola Dostępu

z tym, że może działać także jako samodzielne rozwiązanie. System dostarczamy
w dwóch wariantach:
Goście BASIC – w tym przypadku proponujemy zastosowanie do identyfikacji
wizualnej
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wzorem Klienta. Przy zastosowaniu trwałych kart plastikowych zakładamy ich
wielokrotne wykorzystanie (konieczność egzekwowania zwrotu).
Goście PLUS – w tym przypadku proponujemy zastosowanie jednorazowych
przepustek papierowych zadrukowanych wzorem graficznym i danymi gościa w
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czasie rejestracji wejścia na specjalnej drukarce. Na przepustce jednorazowej,
oprócz danych personalnych gościa możemy umieścić termin ważności przepustki,
co pozwoli zorientować się ochronie czy przebywanie gościa na obiekcie jest
upoważnione czy też nie (jeśli wymogi bezpieczeństwa wymagają takich działań).
Dzięki zastosowaniu druku termicznego i specjalizowanych etykiet/papieru nie ma

BiSO Kontrola Zleceń

potrzeby stosowania innych materiałów eksploatacyjnych niż etykiety (nie ma
folii) – pozwala to utrzymać koszty eksploatacji na niskim poziomie.

Zalety Systemu
BiSO Stołówka

www.rbas.pl

√

Pełna ewidencja elektroniczna wizyt gości oraz ich danych.

√

Przejrzyste raportowanie dostępne w czasie rzeczywistym.

√

Wzrost bezpieczeństwa na obiekcie dzięki wizualnej identyfikacji.

√

Proste i przyjazne w obsłudze oprogramowanie.

√

Niski koszt zakupu systemu i eksploatacji.

biuro@rbas.pl

Podstawowym elementem systemu jest program BiSO Goście. Umożliwia on ewidencję danych o gościach (personalne i
teleadresowe) oraz ewidencję wizyt na obiekcie. Program pozwala ewidencjonować kilka stanów wizyt tzn.: planowane, w trakcie,
zakończone (lub zamknięte) oraz odwołane. Dzięki temu szybko dostępne są np.: informacje kto znajduje się w danym momencie na
obiekcie oraz ilu wizyt możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Rozbudowane filtry danych umożliwiają wybranie informacji z
dowolnego okresu (przedział dat i godzin) z dokładnością do konkretnego gościa oraz stanu wizyty.
Cechy aplikacji BiSO Goście:
√ OS: Windows XP/7/8
√ Wersje Desktop i Sieciowe
√ Łatwa obsługa
√ Wyczerpujące raportowanie
√ Możliwość definiowania
wielu wzorów przepustek

Aplikacja BiSO Autorejestracja jest
aplikacją uzupełniającą (z oddzielnym
licencjonowaniem)

systemu
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przez
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komputerowe).

Po

zainstalowaniu i konfiguracji program
nie wymaga obsługi operatorskiej.

Aplikacja BiSO Welcome jest aplikacją uzupełniającą
(z oddzielnym licencjonowaniem) systemu ewidencji
gości. Służy ona do wyświetlania ekranu powitalnego
dla gości wizytujących obiekt. Po zainstalowaniu i
konfiguracji program nie wymaga obsługi operatorskiej.
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