
Bezoekersbeheer
Ongetwijfeld: betrouwbaar 
bezoekersbeheer is een 
organisatorische uitdaging.  
Want bij het komen en gaan van 
uw bezoekers en contractors, 
kunt u snel het overzicht 
kwijtraken.

De optie MATRIX-bezoekersbeheer 
neemt de organisatie en integra-
tie van uw bezoekers snel en 
gemakkelijk over in de MATRIX- 
toegangscontrole oplossing.  
Zo hebt u altijd overzicht over  
uw bedrijf. 

Uw medewerkers kunnen 
gemakkelijk bezoekers registreren 
via selfservice. Spontane of 
onaangekondigde personen 
kunnen zich aanmelden bij de 
receptie of via een virtuele 
bezoekersterminal.
De aanmeldingsgegevens van 
vaste bezoekers kunnen worden 
opgeslagen als bezoekerssjablonen. 
Nieuwe bezoekers kunnen in een 
paar klikken worden geregistreerd.  

Bezoekers kunnen een 
bezoekersbadge met vooraf 
gedefinieerde toegangsrechten 
krijgen.

Voor toegang tot het bedrijfster-
rein kan vooraf een QR-code wor-
den verzonden, wat het zoeken 
voor verdere verwerking bij de 
receptie versnelt. Als alternatief 
kan de dormakaba mobile access-
app bezoekers gemakkelijke toe-
gang tot het gebouw bieden.

Het grote voordeel van de optie 
bezoekersbeheer
Aangezien bezoekers zich vooraf 
kunnen aanmelden, is de receptie 
tijdig op de hoogte van hun 
komst. Hierdoor kan het 
registratieproces ter plaatse 
sneller worden voltooid. Zeker 
voor grotere groepen bezoekers 
is dit een waardevolle 
ondersteuning: er ontstaan geen 
lange wachtrijen, zodat het 
receptiepersoneel ontlast wordt.

MATRIX bezoekers- en 
contractorbeheer

Uw voordelen in één oogopslag

Eenvoudig en veilig beheer
• U heeft de beschikking over 

complete gegevens die op elk 
moment naar wens kunnen 
worden aangepast.

• Alle bezoeken zijn traceerbaar
• Alleen geautoriseerde bezoekers 

krijgen toegang.
• Binnentreden van verboden.

ruimten kan worden vastgelegd.

Effectieve en efficiënte processen
• Snelle aanmelding dankzij 

efficiënte processen
• Bezoekers krijgen onmiddellijk 

hun toegangsautorisatie
• Kostbare werktijd besparen door 

gestroomlijnde processen
• Eenvoudig inchecken  

Aanpasbaar aan eigen processen
• Integratie van klantprocessen  

en klanteisen
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Hebt u vragen?  Wij adviseren u graag.
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Betrouwbaar contractorbeheer
Goed nieuws: De MATRIX-optie biedt u ook een helpende 
hand als het gaat om het contractorbeheer. De optie 
contractorbeheer (FFMA) biedt zorgvuldige coördinatie, 
van het maken van badges tot het verlenen van 
toegangsrechten. Hiermee kunt u eenvoudig eigen 
identificeerbare en niet-gepersonaliseerde badges maken.

Net zo snel en eenvoudig kunnen de aanwezigheidstijden 
van contractors worden geregistreerd. Dankzij de 
eenvoudige registratie van boekingen hebt u altijd een 
overzicht van aan- en afwezigheden, een groot voordeel 
voor de FFMA-boekhouding. Met enkele klikken hebt u 
zwart op wit alle belangrijke facturatiegegevens. Zo 
bespaart u bij het contractorbeheer niet alleen tijd, maar  
ook onnodige stress.

Een ander voordeel
Als er geen vooraanmelding in het systeem te vinden is, kan het receptiepersoneel natuurlijk ook zelf bezoekers registreren. 
Zo behoudt u te allen tijde de controle over bezoekers en contractors op het bedrijfsterrein.

Bezoekers kunnen via selfservice gemakkelijk vooraf worden 
aangemeld.

Alle geregistreerde bezoeken worden weergegeven in een 
overzichtelijke tabel en kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Goed om te weten 

Bezoekersbeheer:
• Tot 1.000 bezoekers per maand in MATRIX ONE
• In MATRIX PRO is het aantal bezoekers onbeperkt
Contractorbeheer:
• Alleen beschikbaar in MATRIX PRO


