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Hallinnoi yrityksen vierailijavirtaa
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Monissa yrityksissä käy päivittäin 
kymmeniä, jopa satoja vierailijoita. 
Suurissa toimistotaloissa vierailijoi-
ta voi käydä eri yrityksissä yhteen-
sä tuhansia päivittäin. Kulunvalvon-
nan ja turvallisuuden kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että jokainen 
vierailija on varustettu asianmukai-
sella henkilökortilla. 

Tyypillisesti vierailijat täyttävät kä-
sin paperin, jonka jälkeen saavat 
yleisen vierailijakortin. Papereiden 
hallinnointi, seuranta ja arkistointi 
on kuitenkin työlästä puuhaa. Ra-
porttien laatiminen on usein mah-
dotonta. Entä jos olisi tarve saada 
tietoa yrityksen vierailijamääräs-
tä? Tai halutaan tieto yhden osas-
ton vierailijoista määrätyllä ajanjak-
solla? Entä kun hätätilanteessa on 
tarpeen tietää, ketä talossa on juuri 
sillä hetkellä sisällä? JotBar Visitor 
hoitaa nämä pulmat sekä kaiken 
vierailijavirran hallinnointiin liitty-
vän työn.

Seuraa – Tulosta - Hallinnoi

JotBar vierailijarekisterin avulla yri-
tys voi seurata vierailijavirtaa ja tu-
lostaa jokaiselle kävijälle perso-
noidut vierailijakortit. Vierailijat 
syötetään järjestelmään yksinkertai-
sen käyttöliittymän kautta joko au-
lahenkilön tai vieraiden itsensä toi-
mesta. 

Vierailun isäntä voi myös syöttää 
vierailijatiedot selaimen kautta etu-

käteen, jolloin kortit odottavat au-
lassa vieraiden saapuessa. Omi-
naisuus, joka nopeuttaa erityisesti 
suurempien vierailijaryhmien vas-
taanottoa.

JotBar:iin kirjataan halutut tiedot 
vierailijasta, isännästä ja esim. vie-
railun tarkoituksesta. Tiedot tallen-
tuvat tietokantaan, josta niitä voi-
daan hyödyntää raportteja varten. 
Aulaemännällä on käytössään re-
aaliaikainen, todellinen tieto vierai-
lijoista ja heidän isännistään. Vie-
raiden poistuessa, heidät kirjataan 
ulos järjestelmästä.

JotBar tulostaa jokaiselle vierailijalle 
yrityksen ilmeen mukaiset, henkilö-
kohtaiset vierailijakortit, joista ilme-
nee myös vierailun isännän tiedot. 
Näin nimettömiä vierailijoita ei aje-

lehdi yrityksen käytävillä vaan eksy-
neet osataan ohjata oikean isännän 
tapaamiseen. Tämä lisää yritystur-
vallisuutta.

Monipuoliset 
raportointiominaisuudet

JotBar Visitor tuo vierailijaseuran-
nan aivan uudelle tasolle monipuo-
listen raportointiominaisuuksiensa 
ansiosta. Yritys voi ajaa raportte-
ja halutun valintakriteerin mukaan. 
Näitä voivat olla esimerkiksi: isäntä, 
osasto, yksikkö, päivä, kuukausi, 
vuosi jne. Toimistotaloissa voidaan 
ajaa yrityskohtaisia raportteja tieto-
turvan vaarantumatta.
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Ekologinen vaihtoehto

JotBar Solutions Oy tarjoaa ohjel-
miston kylkeen maailman johtavat 
muovikorttitulostimet. Evoliksen 
muovikorttitulostimet tunnetaan 
tyylikkäästä designista, helppokäyt-
töisyydestä sekä erinomaisesta tu-
lostusjäljestä. Evoliksen Tattoo Re-
Write on ekologinen valinta vierai-
lijakorttitulostukseen. Se on uudel-
leenkirjoittava tulostin, jonka ansi-
osta vierailijakortti voidaan käyttää 
uudelleen jopa satoja kertoja. 

Valikoimista löytyvät myös kaikki 
vierailijakorttitulostuksen lisätarvik-
keet; kortit, värinauhat, korttikote-
lot, kaulanauhat jne. 

Yritys voi sisällyttää vierailijakorttiin 
myös ruokailuoikeuksia. Näin vie-
railija voi nauttia lounaan tai muita 
virvokkeita yrityksen sopimusruoka-
lassa ja yritys saa tarjotuista ravin-
tolapalveluista raportit esim. kus-
tannuspaikkakohtaisesti.

Plug and play

JotBar Vierailijarekisterin käyttöön-
otto on tehty mahdollisimman hel-
poksi. Se toimii yksinkertaisimmil-
laan yhdessä työasemassa, mut-
ta voidaan asentaa myös yrityksen 
palvelinympäristöön. Ohjelmisto 
vaatii toimiakseen vähintään Win-
dows XP käyttöjärjestelmän sekä 
1024 x 768 resoluution.

Ohjelmisto asennetaan oman asen-
nus-wisardin kautta. Suurissa toi-
mistotaloissa voi eri yritysten kor-
teilla olla eri ulkoasu, jolloin vierai-
lijat tunnistetaan helposti oikean 
yrityksen vieraiksi.

JotBar Visitor on varmatoiminen. 
Se on virallisesti Windows- ja SQL 
Server alustoille testattu ohjelmisto.

Ylläpitosopimus takaa 
jatkuvan tuen

JotBar Solutions Oy tarjoaa kaikille 
toimittamilleen järjestelmille katta-
vat tukipalvelut. Ylläpitosopimuk-
sella asiakasyritys saa vierailijahal-

lintajärjestelmälleen help desk-tuen 
ongelmatilanteiden ja mahdollisten 
muutosten avuksi. Myös Evolis-tu-
lostimien huoltopalvelut sekä käyt-
tökoulutus kuuluvat osaksi koko-
naisratkaisua.

Vierailijaliikenne haltuun. 
JotBar Solutions palvelee.

JotBar Solutions Oy tarjoaa asia-
kasyritysten käyttöön edistykselli-
sen JotBar Visitor-järjestelmän. Se 
on täysin reaaliaikainen ja yrityksen 
toiveisiin mukautuva. JotBar:n avul-
la yritys pääsee eroon paperilappu-
jen kirjoittamisesta, joka työllistää 
aulahenkilöitä ja vie kohtuuttomas-
ti aikaa vierailijoiden saapuessa. 

JotBar seuraa ja raportoi vieraili-
jaliikennettä yrityksen toiveiden 
mukaan. Se tuo toivotun lisän yri-
tyksen kulunvalvontaan ja nos-
taa yleistä turvallisuutta. JotBar on 
joustava, parametriohjattu järjestel-
mä, joka taipuu täyttämään asiak-
kaan vaativimmatkin toiveet. Olisi-
ko aika saattaa yrityksenne vieraili-
jaseuranta ajan tasalle? Kysy lisää. 
JotBar Solutions Oy palvelee!

Tarjoamme myös 
korttitarvikkeet:

 Kaulanauhat• 
 Korttikotelot• 
 Klipsit, pidikkeet• 
 Tulostimien värinauhat• 
 Blanco-kortit• 


