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Øget sikkerhed
Gæstekort genkender gæsterne, og du ved 
altid hvilke gæster du har på besøg og hvor de 
befinder sig.

Spar tid
Udover at give dine gæster en god velkomst, 
kan du også spare tid på, at automatisere nogle 
funktioner med vores system. Bl.a. kan medarbej-
dere få en besked, når gæsterne er ankommet, 
medarbejdere møder gæsterne og mødet bliver 
automatisk booket i kalenderen.

Q-Desk Check-In skærme anvendes af alle 
størrelser af virksomheder med få til mange 
hundrede ansatte. Erfaringen viser at det giver 
værdi for både kunder og ansatte, som alle 
værdsætter det ekstra lag af service en Check-In 
løsning er. 

Vores platform er meget brugervenlig og alle kan 
betjene den, og det giver en tryghed hos kunden 
og ikke mindst en god service til gæsterne.

Her er en række af funktioner, du kan 
benytte vores check-in skærme til:

• Få besked via sms og e-mail, når din gæst er   
 ankommet.
• Du kan administrere flere receptioner fra ét  
 sted.
• Du kan få en integration med Apcoa mv., så din   
 gæst kan registrere sin parkering.
• Du kan printe kode til gæstenetværk og 
 p-billet inden mødet via check-in skærmen.
•  Gæsterne kan registrere sig på under 30 
 sekunder.
• Du undgår kø i receptionen på travle 
 tidspunkter.
•  Integration med fx. Exchange således kun   
 medarbejdere med aftaler står på skærmen.
•  Nem og hurtig administration.

Q-Desk Check-In skærme giver dine gæster mulighed for selv, at tjekke sig ind, få udskrevet et 
gæstekort, registrere parkering og tilkendegive at de er ankommet, så de kan blive hentet og/eller 
guidet det rigtige sted hen.
Q-Desk kan opsættes på rigtig mange måder, også så det passer til dit behov.

Lad os få en snak omkring dine muligheder.
Kontakt os på tlf.: 71 92 62 22 eller e-mail: info@nordicscreen.dk.
Eller find en forhandler på nordicscreen.dk/forhandlere


