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Reflex maakt ontmoeten makkelijk 

Denkt u na over?

Het vervangen van het 

papieren inschrijfboek 

bij de receptie?

Hoe u werken en 

bezoeken op afspraak 

kunt implementeren in 

uw organisatie?

Het optimaliseren van 

bezoekersstromen, balies 

of wachtrijen?

01 02 03



Bezoekersregistratie maakt
ontmoeten makkelijk

Of het nu medewerkers, bezoekers, cursisten of leveranciers zijn, wij regelen alles voor een soepele 

ontvangst. Onze oplossing biedt onder andere:

Aanmelden en afmelden bij het betreden

of verlaten van het pand via aanmeldzuilen

Makkelijk aanmelden met met 

afspraaknummers en QR-codes

Ondersteuning van bedrijfshulpverleners

met onze BHV App met calamiteitenlijst

Automatische notificaties voor collega’s

wanneer bezoek is gearriveerd
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U kent het vast wel, het papieren bezoekersregistratie 

formulier op de balie van de receptie. Echt professioneel komt het 

niet over. En vanuit AVG-wetgeving mag het eigenlijk niet meer. 

Hét alternatief voor het bezoekersregistratie formulier is een 

digitaal bezoekersregistratiesysteem. De voordelen op een rij:

Scenario:

Vervang het inschrijf-
formulier

Een professionele uitstraling en ontvangst

Altijd een volledig en actueel overzicht van aanwezige 

bezoekers

Digitaal akkoord op huis-, hygiëne-, of veiligheidsregels

Eenvoudig in gebruik voor de receptiemedewerker en gasten

Voldoe aan wet- en regelgeving, zoals AVG/GDPR, HACCP, ISO 

en Arbo

We komen dit scenario steeds vaker tegen. Zo heeft recent 

voedselproduct Seasun heeft met succes het papieren formulier 

vervangen voor deze digitale variant. 

https://www.reflex-online.com/bezoekersregistratie/referenties/seasun/
https://www.reflex-online.com/bezoekersregistratie/referenties/seasun/
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Een receptie is nooit voor 100% bemand. Niemand zit immers de 

hele dag achter zijn bureau. Er moet pakketjes worden 

aangenomen, bezoekers begeleidt en ook nog geluncht worden. 

Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een digitale receptie. 

een efficiënte manier om bezoekers te registreren en 

werknemers te informeren dat hun gasten ter plaatse zijn. Dit 

biedt verschillende voordelen:

Scenario:

Een digitale 
receptie

Een professionele uitstraling en ontvangst

Altijd een volledig en actueel overzicht van aanwezige 

bezoekers

Digitaal akkoord op huis-, hygiëne-, of veiligheidsregels

Eenvoudig in gebruik voor beheerders en gasten

Kortere wachttijden voor uw gasten

Een digitale receptie is een uitstekende aanvulling op het werk van de 

receptiemedewerker. Zo hebben wij recent een Aanmeldzuil 

geïmplementeerd bij Korton, want ook daar is de receptie niet altijd 

bemand.

https://www.reflex-online.com/vergaderzalen-reserveren/referenties/korton/
https://www.reflex-online.com/vergaderzalen-reserveren/referenties/korton/
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Professioneel, sneller en met veel meer mogelijkheden. Steeds 

meer organisaties kiezen voor een Aanmeldzuil bij hun entree. 

Aanmeldzuilen zijn er in allerlei soorten en maten. Van uitgebreide 

kiosks van meer dan anderhalve meter hoog, waarmee u zelfs QR-

codes kunt scannen, tot meer eenvoudige baliemodellen. De 

voordelen op een rij:

Scenario:

Aan- en afmelden op de 
aanmeldzuil

Een professionele uitstraling en ontvangst

Altijd een volledig en actueel overzicht van aanwezige 

bezoekers

Digitaal akkoord op huis-, hygiëne-, of veiligheidsregels

Eenvoudig in gebruik voor beheerders en gasten

Kortere wachttijden voor uw gasten

Wij leveren een totaaloplossing: de kiosk, het display en het 

bezoekersregistratiesysteem. Zo heeft u nog maar één aanspreekpunt 

waar u terechtkan met al uw vragen. Onder andere 

DUO, Seasun, Korton en de A’DAM Toren maken gebruik van onze 

oplossing. 

https://www.reflex-online.com/bezoekersregistratie/referenties/seasun/
https://www.reflex-online.com/vergaderzalen-reserveren/referenties/korton/
https://www.reflex-online.com/bezoekersregistratie/referenties/a-dam-toren/


De voordelen van 
Reflex Visitor

Altijd een professionele uitstraling en ontvangst
Uitermate eenvoudig in gebruik voor zowel beheerders als

gasten of medewerkers

Altijd een volledig en actueel overzicht van de in het pand

aanwezige personen Kortere wachttijden voor uw gasten

Nooit meer discussie over of iemand kennis heeft genomen

van huis-, hygiëne of veiligheidsregels: regel het digitaal bij

binnenkomst

Een sluitende en up-to-date calamiteitenlijst of afvinklijst

bij incidenten als u kiest voor de BHV App

reflex-online.com
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Onmisbare features van Reflex Visitor

QR-codes

Maak bezoekers, medewerkers of 

leveranciers aanmelden bij uw 

organisatie extra makkelijk met QR-

codes of met afspraaknummers

Notificaties

Alarmeer automatisch een collega 

dat een bezoeker is gearriveerd, per 

e-mail of SMS.

BHV App

Real time overzicht in aanwezige 

bezoekers in uw pand. Direct inzicht 

in welke BHV’ers aanwezig zijn. En 

een calamiteiten- of afvinklijst bij 

incidenten. 



Reflex maakt ontmoeten makkelijk: Reflex Visitor

Een oplossing op maat

Of u nu alle bezoekers die uw gebouw betreden wilt aanmelden en afmelden, 

bezoeken op afspraak wilt implementeren, of balies en wachtrijen wilt 

automatiseren: met Reflex Visitor heeft u een oplossing op maat. 

Zorg voor een professionele en moderne ontvangst met ons systeem.  



Wat klanten zeggen

Reflex maakt ontmoeten makkelijk

Reflex steekt met kop en
schouders boven andere

leveranciers uit

Universiteit van Amsterdam (UvA)



Reflex maakt ontmoeten makkelijk

Neem contact met ons op

Ridderstraat 214, 4101 BK Culemborg

+31 (0)345 630 123

www.reflex-online.com

info@reflex-online.com

Sinds 2005 maken wij

ontmoeten makkelijk.

Meer weten? Neem eens een

kijkje op www.reflex-online.com
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