
KNIHA NÁVŠTEV

Informačný systém QI prináša novinku, ktorá s prehľadom nahradí papierovú návštevnú knihu alebo inú jed-
noduchú elektronickú evidenciu hostí. Funkčnosť Kniha návštev je prostredníctvom QI previazaná so štruktú-
rou firmy, vďaka tomu je možné vyhľadávať, sledovať a evidovať návštevy v celom areáli. Recepčný navyše 
vopred vie, kam presne má návštevu poslať. To všetko v súlade s GDPR.

Viac informácií získate od svojho implementačného partnera alebo sa opýtajte priamo nás na e-maile 
obchod@dcconcept.cz.

AKO KNIHA NÁVŠTEV FUNGUJE?

Pre zaevidovanie návštevy stačia dva kliky: Prvým recepčný zapíše 
prichádzajúceho do QI. V systéme je okamžite k dispozícii prehľad o návštevách 
pohybujúcich sa v areáli. Pri odchode stačí použiť opäť jediné tlačidlo. Navyše 
Kniha návštev umožňuje zaznamenať údaje pre identifikáciu hostí aj ich vozidiel, 
dôvod schôdzky aj navštívenú osobu. Evidovaných hostí vie prepojiť s vydanými 
prístupovými kartami, čipmi a ďalšími identifikačnými prvkami.

Vždy aktuálna a k dispozícii

Záznamy o návštevách sú ihneď dostupné všet-

kým oprávneným osobám s  prístupom do QI. 

Môžu do nich nahliadnuť aj bez osobného či te-

lefonického kontaktu s  recepciou. V Knihe ná-

vštev je možné údaje nielen archivovať, ale aj 

filtrovať, napríklad na aktuálne prítomné osoby, 

všetkých hostí za určité obdobie alebo prehľad 

návštev spojených s  určitou oblasťou (schôd-

zka, osoba). Celú evidenciu alebo niektorú jej 

časť je možné vytlačiť priamo z QI.

Podpora pri plánovaní rokovania

Pokiaľ v  QI vytvoríte akciu s  externými účast-

níkmi, v Knihe návštev sa zobrazí, kto sa jej zú-

častní (môže ísť o individuálne schôdzky, ale aj o 

semináre, mítingy alebo konferencie). Účastní-

kov je možné prenášať z predchádzajúcich ro-

kovaní, a naopak priradiť k akcii z Knihy návštev 

už skôr zaevidovaných hostí.

PREČO SI KNIHU NÁVŠTEV OBSTARAŤ? 

Novinka je vhodná pre všetky firmy, 
ktoré zaznamenávajú a vyhodnocujú 
pohyb návštev pri vstupe do spoločnosti 
aj v rámci ostatných priestorov. Využijú 
ju hlavne vrátnici, recepční, usporia-
datelia akcií, ľudia z controllingu alebo 
bezpečnostná služba.

Bez zbytočných prestojov a zmätkov

Kniha návštev sa ovláda jednoducho a intuitívne, oproti ručné-

mu zápisu je celý proces rýchlejší. Jednoduchšia je aj organi-

zácia – recepčný v Knihe návštev vidí účastníkov plánovaných 

akcií a pridelené miestnosti, môže preto prichádzajúceho odká-

zať na správne miesto.
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NEPRETRŽITÝ KONTAKT 
S RECEPCIOU1

PREHĽAD NAD 
ÚČASTNÍKMI SCHÔDZOK2

PROFESIONALITA PRI 
KOMUNIKOVANÍ NA RECEPCII3
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