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LobbiPad Solution

Iris biedt u een digitale tool om bezoekers efficiënt  
te registreren en te beheren.

MULTIFUNCTIONEEL

Implementeer een kosteneffectieve 
en schaalbare beveiliginsoplossing. 
Dankzij de digitale receptie 
wordt de bezoekersregistratie 
geautomatiseerd, is er een 
identiteitsverificatie, worden 
de risico’s in kaart gebracht, 
badges geprint en zijn er 
bezoekersmeldingen en 
rapportages over meerdere sites 
en talen beschikbaar.

BESPAAR TIJD EN GELD

Uw medewerkers worden 
automatisch op de hoogte gebracht 
van de komst van uw bezoekers 
via e-mail en sms. Zo verliest de 
receptiegeen kostbare tijd en kan 
ze zich richten op haar kerntaken. 

EFFICIËNTIE 

Een digitale receptie maakt 
het uw personeel gemakkelijk 
om bezoekers altijd en overal 
te registreren, of ze nu de 
vergaderingen van de andere 
kant van de wereld plannen of 
gewoon in de inkomhal. Daarnaast 
ondersteunt een digitale receptie 
een onbeperkt aantal aangesloten 
apparaten, de voorregistratie van 
grote groepen en is het mogelijk 
om de wifi code op de badge te 
printen. 

KOSTENBESPARING

Verhoog de productiviteit van uw 
medewerkers, beheer de risico’s en 
automatiseer de workflows dankzij 
een digitale receptie.  Bovendien 
zijn de bezoekersregistratie, het 
printen van de badges en het 
volgen van de rapportage volledig 
conform de GDPR wetgeving.

Reduceer uw kosten 
en verbeter de productiviteit 
van uw medewerkers 
met een digitale receptie



BEVEILIGING 

Controleer de beweging van de bezoekers, 
zodat ze in geval van problemen tijdig 
kunnen worden opgespoord. Uitgerust 
met bezoekersbadges garanderen wij de 
bescherming van uw persoonlijke gegevens 
en zorgen wij voor een veiligheidscharter 
voor onze bezoekers. De data die verzameld 
worden geven aan wie wanneer contact heeft 
met wie, belangrijk in tijden van COVID-19. 
Met deze oplossing heeft u geen mensen meer 
nodig aan de receptie.

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT

Dankzij haar analysesysteem geeft een 
digitale receptie u een overzicht van het 
aantal verwachte bezoekers op basis van de 
beschikbaarheid van de medewerkers. Hierdoor 
kunnen uw medewerkers productiever zijn. Met 
een digitale receptie verhoogt u eveneens de 
tevredenheid en loyaliteit van uw medewerkers 
en klanten, vermindert u het personeelsverloop 
en legt u vandalisme, kruimeldiefstal en fraude 
aan banden.
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• In- en uitchecken van uw 
bezoekers op de iPad

• Afdrukken van bezoekersbadges
• Informeer uw personeel via 

e-mail en sms over de komst van 
bezoekers

• Voorregistratie van grote 
groepen

• Mogelijkheid om de wifi code op 
de badge te printen

• De data van de bezoekers zijn 
GDPR- conform 

• Mogelijkheid om veiligheidsregels 
aan bezoekers te communiceren

• Gedetailleerde lijsten van 
bezoekersverkeer op basis van 
datum en tijd

KENMERKEN

Maatschappelijke zetel : Iris Facility Solutions nv  Bazellaan 5  1140 Brussel  T : +32 (0)2 204 03 00  www.iris.be  ifs.brussels@iris.be 
Kantoren : Brussel . Antwerpen . Wallonië . Limburg . Vlaams-Brabant . Oost- & West-Vlaanderen

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden enkel ter informatie verstrekt.

Iris biedt u een digitale tool om bezoekers efficiënt  
te registreren en te beheren.

Reduceer uw kosten 
en verbeter de productiviteit 
van uw medewerkers 
met een digitale receptie


