Your Check-In
Professionele en veilige bezoekersregistratie

Ons bezoekers-

YourCheck-in biedt standaard:

registratiesysteem is

• De mogelijkheid voor bezoekers zich aan -en af te melden.

een native android

• Geen beperking in aantal registraties van bezoekers.

toepassing voor

• Tweetalige uitvoering: Nederlands en Engels.

informatiezuilen.

• Onbeperkt aantal vestigingen inclusief beheer
• Online portaal voor beheerders met:
- wie op welke vestiging ingeschreven is (BHV lijst)
- wat de historie van bezoekers is (rapportage)
- export van aanmeldingen naar PDF voor opslag of print

• Overzicht van actieve inschrijvingen voor beheerder (real time).
XL-BusinessSolutions BV
Spegelt 6
5674 CD Nuenen
040 303 44 03
sales@xl-BusinessSolutions.nl

• Invulformulieren zelf naar wens aanpasbaar via ons Cloud-CMS.
• Acceptatie van huisregels bij registratie
• AVG/GDPR-proof

Aanvullende opties voor meer service en gemak:
• Aansluiting op bonnenprinter
• Vooraanmelding met QR of barcode—check (per mail)
• Selectie van medewerker bij registratie
• Versturen van mail, SMS- of pushnotificatie naar medewerker bij aanmelding
• Aanwezigheidsregistratie medewerkers
• Bedrijvenselectie voor bedrijvenverzamelgebouwen
• Afdelingsselectie (onbeperkt aantal afdelingen)
• Aanwezigheidsregistratie personeel

Voldoet aan nieuwe AVG
wetgeving

De abonnementen
zijn inclusief:
• Realtime overzicht actieve

• Koppeling met Wayfinder
• Synchronisatie met Active Directory
• Bedrijfsvideo op welkomstscherm
• Combineerbaar met digitale informatieborden (narrowcasting)
• Eigen huisstijl

Standaard

Uitgebreid (incl
standaard)

Compleet (incl
uitgebreid)

Digitaal aan- en
afmelden

Vooraanmelding met
QR- of barcode check

Verstuur mail, SMS**- of
pushnotificati bij
aanmelding naar
medewerker

Onbeperkt aantal
inschrijvingen
bezoekers

Aansluiting op
bonnenprinter

YourCheck-in iOS &
android app (integratie
met custom app
mogelijk)

Onbeperkt aantal
vestigingen

Selectie medewerkers
(tot 100) bij registratie
bezoeker

Selectie medewerkers
(onbeperkt) bij
registratie bezoeker

1 extra gebruiker

1 extra gebruiker

inschrijvingen

• Standaard in NL en ENG
• Digitale acceptatie huisregels
• Zelf in te richten invulformulier
• Introductie gebruik portaal/
CMS

• Updates & support
• KIOSK software (volledige
veiligheid) & remote beheer

• AVG/GDPR Proof

Online portaal voor
beheer incl 1
gebruikerslicentie

Wilt u meer?
YourCheck-in is onderdeel van
ons XL-Cloud platform. Koppel

Onbeperkt aantal
vestigingen
€ 30,- p/mnd

€ 49,- p/mnd

* prijs per tablet

** sms: € 0,10 per bericht

uw website, bedrijfsapp,
(bulk)mailing of portal aan het
platform voor efficiëntie en
optimalisatie en beheer het zelf
eenvoudig vanuit één CMS.

Eenmalige inrichtingskosten
Eigen huisstijl toepassing

€ 79,- p/mnd

€ 300,€ 150,-

