Het complete bezoekers
registratie systeem
Vernieuw uw ontvangst

!

overeenkomsten of geheimhoudingsverklaringen
ondertekenen

Leg moeiteloos de gegevens van je
bezoekers vast bij aankomst, automatiseer

Laat je bezoekers gepersonaliseerde

"

het registratieproces en verbeter het imago

Maak foto's van je bezoekers, leg gegevens vast en
maak rapporten van bezoekerspatronen

van je bedrijf.

#

(alleen voor business- en enterprise abonnementen)

Verbeter het imago van je bedrijf
$

een unieke ervaring, direct bij binnenkomst.

Beheer van meerdere vestigingen
(op Enterprise-plannen)

De eerste indruk telt! Pas SwipedOn aan in je
eigen huisstijl, en geef daarmee je bezoekers

Synchroniseer meerdere iPads op locatie

%

Voeg jouw eigen screensaver afbeeldingen toe

#

Kies voor een aangepast logo

&

Gebruik het logo van jouw bedrijf op de badges van
bezoekers

'

Pas de accentkleuren aan

Het proces stroomlijnen
SwipedOn ziet er niet alleen goed uit, het
helpt ook kostbare tijd besparen bij de
registratie van bezoekers en de notificatie
aan medewerkers. En zulke kleine dingen
maken echt het verschil!



Waarschuw medewerkers onmiddellijk wanneer
bezoekers aankomen



ID badges van bezoekers worden wireless afgedrukt



Registreer bezoekers voordat ze arriveren



Maak gebruik van «Mij onthouden» om regelmatige
bezoekers gemakkelijk te registreren

Hulpmiddel ter bevordering
van de veiligheid
Altijd actueel en accuraat overzicht. In een noodsituatie
weet je precies wie er aanwezig zijn en is iedereen
individueel te vinden op de iPad. Met de
evacuatiemodus van SwipedOn verbeter je direct je
veiligheidsproces.

Medewerkers
SwipedOn is niet alleen voor bezoekers: met onze
complete digitale oplossing weet je altijd welke
medewerkers op dat moment aanwezig zijn.



Medewerkers aan / en afmelden
Active Directory integratie (op Enterprise-plannen)



Tijdsregistratie in persoonlijke rapporten



Locatie aanduiding voor medewerkers
(op Enterprise-plannen)

prijzen
Van onschatbare waarde. Eenvoudig en simpel
Elk pakket is inclusief onbeperkt aantal bezoekers, van maandag tot vrijdag 24-uurs ondersteuning en geen opstartkosten

BEST VALUE

Starter

€25

Business

€29

€49

Enterprise

€59

EUR / maand

EUR / maand

EUR / maand

EUR / maand

jaarlijks betaling

maandelijkse betaling

jaarlijks betaling

maandelijkse betaling

Ideaal voor kleine bedrijven en
startups. Een betaalbaar plan met
ruimte om te groeien.

Zeer geschikt voor dagelijks gebruik
met meer werknemeners en
verschillende ingangen.

Prijzen op basis van nummer
van locaties - bezoek onze website
voor meer informatie.

Voor grote bedrijven met
verschillende lokaties.

 Veel locaties en iPads*
 Eén lokatie

 Eén lokatie

 Tot één iPad*

 Onbeperkte iPads*

 25 hosts/werknemers

 250 hosts/werknemers

 Onbeperkt aantal
hosts/werknemers

 Onbeperkt aantal bezoekers

 Onbeperkt aantal bezoekers

 Onbeperkt aantal bezoekers

Op locatie gebaseerde prijzen

Bezoek www.swipedon.com voor andere valuta's

* iPads zijn niet inbegrepen.

SwipedOn AddOns
Geef uw SwipedOn applicatie een impuls met onze extra functies
Maandelijks abonnement
per lokatie

Jaarlijks abonnement
per lokatie (jaarlijks betaling)

Verras uw bezoekers door
drankjes of eten aan te bieden
terwijl ze zich registreren.

€15 EUR

€12 EUR

Beheer de levering van pakketten,
regel catering, of doe zo ongeveer
alles vanaf de receptie.

€25 EUR

€22 EUR

Stuur sms-meldingen aan
werknemers wanneer een
bezoeker of levering arriveert.

€20 EUR

€15 EUR

hardware
iPads
SwipedOn wordt ondersteund op iPad
Air of nieuwer, met iOS 10 of hoger.
Voor de beste ervaring raden we het
gebruik van een 7e generatie iPad aan.
SwipedOn levert geen iPads.

Printers
Druk de identificatiebewijzen van je bezoekers direct af
bij de administratie! Dit zijn de printers die we
ondersteunen: de labelprinters van Brother QL810W,
QL-820NWB, QL710W of QL-720NW.
SwipedOn levert geen printers of labels.

Solide houder
Zorg ervoor dat de iPad niet valt met deze speciaal ontworpen houder, die een subtiel modern design heeft.
SwipedOn heeft hardwarepartners die solide, stijlvolle en functionele iPad-houders aanbieden. Deze veilige
houders, die beschikbaar zijn voor alle iPad-formaten en verschillende kleuren hebben, kunnen op allerlei
manieren worden geïnstalleerd.
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