
KNIHA NÁVŠTĚV

Informační systém QI přináší novinku, která s přehledem nahradí papírovou návštěvní knihu nebo jinou prostou 
elektronickou evidenci hostů. Funkčnost Kniha návštěv je prostřednictvím QI provázána se strukturou firmy, 
díky tomu je možné vyhledávat, sledovat a evidovat návštěvy v celém areálu. Recepční navíc předem ví, kam 
přesně má návštěvu poslat. To vše v souladu s GDPR.

Více informací získáte u svého implementačního partnera nebo se zeptejte přímo nás na e-mailu 
obchod@dcconcept.cz.

JAK KNIHA NÁVŠTĚV FUNGUJE? 

Pro zaevidování návštěvy stačí dva kliky: Prvním recepční příchozí zapíše do 
QI. V systému je okamžitě k dispozici přehled o návštěvách pohybujících se 
v areálu. Při odchodu stačí použít opět jediné tlačítko. Navíc Kniha návštěv 
umožňuje zaznamenat údaje pro identifikaci hostů i jejich vozidel, důvod 
schůzky i navštívenou osobu. Evidované hosty umí propojit s vydanými 
přístupovými kartami, čipy a dalšími identifikačními prvky.
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Vždy aktuální a k dispozici

Záznamy o návštěvách jsou ihned dostupné 

všem oprávněným osobám s  přístupem do 

QI. Mohou do nich nahlížet i bez osobního 

či telefonického kontaktu s  recepcí. V Knize 

návštěv je možné údaje nejen archivovat, ale 

také filtrovat, například na aktuálně přítomné 

osoby, všechny hosty za určité období nebo 

přehled návštěv spjatých s  určitou oblastí 

(schůzka, osoba). Celou evidenci nebo její díl-

čí části lze vytisknout přímo z QI. 

Podpora při plánování jednání 

Pokud v  QI vytvoříte akci s  externími účast-

níky, v  Knize návštěv se zobrazí, kdo se jí 

zúčastní (může se jednat jak o individuál-

ní schůzky, tak i semináře, meetingy nebo 

konference). Účastníky lze přenášet z  již 

proběhlých jednání, a naopak přiřadit k akci 

z Knihy návštěv dříve zaevidované hosty.

PROČ SI KNIHU NÁVŠTĚV POŘÍDIT? 

Novinka je vhodná pro všechny 
firmy, které zaznamenávají a 
vyhodnocují pohyb návštěv při 
vstupu do společnosti i v rámci 
ostatních prostorů. Využijí ji hlavně 
vrátní, recepční, pořadatelé akcí, 
lidé z controllingu nebo ostraha.

Bez zbytečných prostojů i zmatků

Kniha návštěv se ovládá snadno a intuitivně, oproti ručnímu zápi-

su je celý proces rychlejší. Jednodušší je i organizace – recepč-

ní v Knize návštěv vidí účastníky plánovaných akcí a přidělených 

místností, může proto příchozího odkázat na správné místo.
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