
ActiveMap

Parkeringregistrering

Gæsteregistrering

Special design

Ovenover ser du nogle af de mange features, du kan få 
til din check-in løsning. Sammensæt de features du skal
bruge, og design din helt egen unikke løsning.

Den automatiske notifikation betyder, at gæsten selv
melder deres ankomst til medarbejderen, de skal snakke
med. Du kan også vælge blot at vise gæsten et kort over
bygningen, og hvor de skal gå hen.

Uanset hvordan du sammensætter din løsning, så vil du
minimere unødvendige forstyrrelser blandt dine 
medarbejdere. Samtidig sikrer du en god modtagelse af
alle, som træder ind i bygningen.

Skab din egen unikke løsning

Til netværkshuse

Gør det nemt at modtage gæster. 
I et netværkshus kan der hurtigt 
opstå forvirring blandt husets
gæster, for hvor skal du egentlig gå
hen?
Med en Q-Cal Check-In får du både
en praktisk og æstetisk løsning på 
problemet. Løsningen sikrer nemlig 
god og nem modtagelse af gæster 
for både medarbejdere og 
gæsten selv.

Check-In Løsning

Medarbejderintegration

Automatisk e-mail
notifikation

Kalenderintegration

Tilpasset standard design "Har ikke aftale" mulighed

Wayfinding 

Fragtmand funktion

 Automatisk SMS
notifikation



Servicepakken inkluderer
Med servicepakken sikrer du dig vores ekspertise i opsætningen af din løsning

Medarbejderintegration
Alle medarbejdere 

oprettes og gøres i stand 
til at modtage 

notifikationer. Denne 
opgave anses for færdig, 

når alle ønskede 
medarbejdere er oprettet.

Specialdesign
På baggrund af dine 
ønsker designes din 

check-in løsning, så den 
stemmer overens med 

dit brand. Denne opgave 
anses for færdig, når du 
har godkendt designet.

Oprettelse af brugere
Der oprettes 

brugerlogin til alle du 
ønsker har adgang til 

løsningen. Denne opgave 
anses for færdig, når alle 
bruger er oprettet i Q-Cal.

Opsætning 
Når din skærm og 

stander er sat til, ringer 
du til os, så gør vi resten. 
Denne opgave anses for 
færdig, når dit design ses

på skærmen.

Ca. 1 time Ca. 3 timer Ca. 1 time Ca. 1 time

info@nordicscreen.com   |   +45 71 92 62 22

Produkter
Til denne løsning skal du bruge

Q-Cal Booking Standard
Software til administrering af
kalenderdata

Q-Play Standard
Software til administrering af design
og andet indhold

Q-Play Servicepakke (Anbefalet)
En servicepakke, hvor vi hjælper dig
med at sætte din løsning op


