
De voordelen op een rij 

Eenvoudige en intuïtieve bediening
• Korte inwerktijd en efficiënte 

processen 

Gemakkelijk aan te passen aan uw 
processen
• Klantenprocessen en -eisen kun-

nen worden geïntegreerd 

Algemene gegevens met weinig 
moeite invoeren
• Gegevens worden eenmalig 

ingevoerd
• Onjuiste invoer wordt vermeden 

Aanpasbaar aan bedrijfsgrootte
• Groeit met het bedrijf mee
• Voor middelgrote tot grote 

bedrijven 

Zeer eenvoudige installatie en 
minimaal onderhoud
• Weboplossing voor minimale 

kosten bij uitrol en updates

Efficiënte afwikkeling
Dankzij geoptimaliseerde proces-
sen bespaart u waardevolle 
arbeidstijd. Medewerkers melden 
hun gasten via een webomgeving 
aan. Daarna krijgt de bezoeker 
een automatische bevestiging 
per e-mail met informatie over 
het bezoek. Bij aankomst van de 
bezoeker kan deze met enkele 
muisklikken worden ingecheckt. 
Een bijzonder snelle identificatie 
is mogelijk dankzij een QR- of 
barcode die op de bezoekbevesti-
ging is gedrukt. Hierdoor worden 
wachttijden van (groepen) 
bezoekers bij de ontvangst sterk 
teruggedrongen en worden uw 
medewerkers ontlast.  

Uw behoeften weergeven
De eisen die aan bezoekersbe-
heer worden gesteld, zijn van 
bedrijf tot bedrijf verschillend. 
Wellicht gebruikt u bezoekers-
passen of badges. Of wilt u ook 
voertuigen of waardevolle goe-
deren gaan volgen. Dankzij de 
intuïtieve gebruikersinterface, die 
geheel aan uw behoeften kan 
worden aangepast, is dit geen 

enkel probleem. Het bezoekers-
beheersysteem Kaba exos is ide-
aal voor bedrijven van elke 
omvang: van kleine en middel-
grote plaatselijke ondernemingen 
tot internationaal opererende 
concerns met talloze vestigingen 
en dagelijks honderden bezoe-
kers. 

Toegangscontrole
Met Kaba exos bepaalt u tot 
welke afdelingen uw bezoekers 
toegang krijgen. Maar ook of 
vakmensen of leveranciers in een 
bepaalde periode toegang tot 
bepaalde ruimtes krijgen. Voor 
alle personen waarborgt u dat de 
toegangsrechten aan het einde 
van het bezoek automatisch ver-
lopen en u altijd het overzicht 
over de toegang of de verdeling 
van de badges houdt. Het sys-
teem houdt alle processen gede-
tailleerd bij en garandeert opti-
male inzichtelijkheid, met 
inachtneming van interne richtlij-
nen en wettelijke bepalingen.

Kaba exos 9300 
Bezoekersbeheer
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Registratie en toegang van bezoekers
• Vooraanmelding van bezoekers door medewerker, waarnemer of 

assistent(e)
• Toegang van (groepen) bezoekers volgens definieerbare  

processtappen
• Snelle check-in door middel van bezoekersidentificatie met 

QR-code; geïntegreerde beeldopname met webcam
• Filteren van bezoekers- en bezoekgegevens op locatie en ontvang-

struimte/poort

Bezoekerspassen en -media
• Afdrukken van bezoekerspassen en -badges (incl. beeldopname via 

webcam) is in de software geïntegreerd
• Bezoekerspassen en -badges kunnen afhankelijk van de eisen in de 

desbetreffende vestigingen worden gebruikt en aangepast 

Bezoek en einde van bezoek
• Bezoekgegevens zijn altijd aanpasbaar, bijvoorbeeld bij verlenging 

of bij bezoek aan een andere persoon
• Uitchecken via de paslezer bij de receptie of een scanner bij de uit-

gang
• De toegangsrechten verlopen automatisch bij het einde van het 

bezoek

Veiligheidsfuncties
• Controle op toegangsverbod en geldigheid van de laatste veilig-

heidsinstructie
• Bezoekersstatus en -bewegingen altijd inzichtelijk
• Blokkeren van bezoekersmedia

PIN-code en biometrische verificatie
• Voor ruimtes met verhoogde veiligheidseisen is voor bezoekers ook 

toegang met een PIN-code of een biometrische verificatie mogelijk

Bezoekers, externe bedrijven en leveranciers
• Het systeem kan ook overweg met bezoekers aan wie specifieke 

eisen worden gesteld, zoals begeleide of onbegeleide vertegenwoor-
digers van externe bedrijven en leveranciers

Vervangende badges voor medewerkers
• Medewerkers die hun badge zijn vergeten of kwijtgeraakt, kunnen 

een tijdelijke vervangende badge krijgen

Gegevens- en toegangsbescherming
• Bevoegdheid en toegang tot gegevens overeenkomstig gebruikers-

rollen en verantwoordelijkheidsgebieden 
• De optie Privacy zorgt ervoor dat bezoekersgegevens voor andere 

medewerkers niet zichtbaar zijn als voor bepaalde bezoeken discre-
tie gewenst is

Ondersteuning van besturingssystemen, databases en browserversies
• De IT-omgeving verandert voortdurend. De Kaba exos-systeemre-

leases ondersteunen de huidige versies van veelgebruikte bestu-
ringssystemen, databases en browsers

• Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar via de dormakaba verte-
genwoordiger

Functionaliteit
Technische specificaties

Architectuur
• Clientserver
• Webclient
• Multi-user
• Multi-language

Ondersteunde browsers
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• De hardwareintegratie is onaf-

hankelijk van de browser en ver-
eist geen installatie van onder-
delen of runtime-omgevingen in 
de browser

Designtemplate en -vrijheid
• Aanpasbare gebruikersinterface 

en rapportages (bijv. op basis 
van de eigen huisstijl)

Webserver 
• Microsoft IIS-Server

Webcam voor beeldopnamen
• In de handel verkrijgbare web-

cams  voor Windows via brow-
ser toepasbaar

Aanvullende apparaatondersteu-
ning
Met geïntegreerde neXus Card 
SDK-software (licentie):
• Opname van beelden met  

digitale camera‘s en scanners
• Personalisering en codering van 

badges 

Tafellezer
• Kaba tafellezer 91 08  

LEGIC / MIFARE 

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de 
desbetreffende catalogi of systeembeschrijvin-
gen van dormakaba. 


