Digitale bezoekersregistratie

www.reflex-online.com

Waarom Reflex Visitor?
Geen onoverzichtelijke of onleesbare inschrijvingspapieren, maar volledig digitaal en
afgeschermd voor derden. Die meerwaarde biedt Reflex Visitor aan uw organisatie. Met de digitale
bezoekersregistratie van Reflex Visitor melden uw bezoekers zich eenvoudig digitaal aan- en af bij uw
organisatie via een tabletformaat beeldscherm op uw locatie, bijvoorbeeld bij de receptie. Verwacht u
bezoek? Dan meldt u uw bezoekers vooraf eenvoudig aan via uw desktop pc of mobiele app.

Certificeringen
Voor bedrijven die voldoen aan HACCP, ISO 9001
en ISO 22000 is bezoekersregistratie verplichte
kost: u dient dan een logboek bij te houden. Met
Reflex Visitor heeft u dit logboek te allen tijde
digitaal beschikbaar en in real-time nauwkeurig
up-to-date.

AVG
Met de AVG- of GDPR-wetgeving dienen bedrijven
de privacy van bezoekers te waarborgen. In
sommige gevallen werken bedrijven nog met
papieren bezoekersregistraties, waardoor
bezoekerslijsten open en bloot bij recepties
inzichtelijk zijn voor derden of andere bezoekers.
Geen wenselijke situatie. Met Reflex Visitor
schermt u de gegevens van uw bezoekers af en
voldoet u zo aan de wetgeving op dit vlak.

Arbowetgeving
Bij calamiteiten en noodgevallen is het vanuit
de Arbowetgeving verplicht doeltreffende
maatregelen te treffen voor ontruiming en
evacuatie. In het kader van deze protocollen en
effectief en efficiënt contact met hulpdiensten,
is het een must om in kaart te hebben wie zich
in uw pand bevinden. Zowel uw medewerkers
als hun bezoekers. U regelt dit met Reflex
Visitor: met één druk op de knop genereert u een
bezoekerslijst met wie zich in het pand bevinden.

Hoe werkt het?
Een bezoeker komt binnen bij uw organisatie en registreert zichzelf met Reflex Visitor. Na inschrijving
en aanmelding van de bezoeker krijgt uw medewerker, de ontvanger van het bezoek, een e-mail met
daarin de boodschap dat uw bezoek bij de receptie staat te wachten. Zo hoeft de receptionist(e) niet in
actie te komen, weten u en uw collega’s of en wanneer uw bezoek binnen is en kan u deze persoonlijk
verwelkomen en ophalen. Dit bespaart uw receptioniste veel tijd en uw organisatie dus veel geld!

Reflex Visitor
De voordelen:
• Sluitende registratie van bezoekers volgens
HACCP, ISO 9001 en 22000
• Voldoen aan Arbowet met betrekking tot
calamiteiten
• AVG- en GDPR-proof
• Moderne/professionele uitstraling en
ontvangst
• Meld (onbeperkt aantal) bezoekers vooraf aan
• Real time inzicht in aanwezige bezoekers
• Eenvoudig en snelle inschrijving
• Ontvanger krijgt direct seintje na inschrijving
• Opmaak is aan te passen naar eigen huisstijl
• Eenvoudige rapportage en uitdraai van
bezoekerslijsten voor managementinformatie.
• Eenvoudig en snel inschrijven
• Ga mee met de tijd, moderniseer en zorg dat
uw bedrijf up-to-date is.

Ga mee met de tijd, moderniseer en zorg
dat je als bedrijf up-to-date bent.
Sla een efficiencyslag en neem vandaag nog
contact op voor een (online) demonstatie van
Reflex Visitor!

Interesse?
Reflex Visitor
Ridderstraat 214
4101 BK Culemborg
0345 630 123
www.reflex-online.com
info@reflex-online.com

