Sistem Manajemen Pengunjung

Buatlah manajemen pengunjung otomatis dengan IngressVMS terbaru, yang dirancang menyediakan prosedur
sistematis untuk mengelola keluar masuknya pengunjung. Sistem pra-pendaftaran pada IngressVMS
menyederhanakan proses pendaftaran pengunjung sehingga pemilik gedung (tentant) memiliki informasi tentang
para calon pengunjung sebelum menerima kunjungan dan penjaga keamanan dapat memverifikasi statusnya
pada saat pengunjung datang. Dengan cara menyaring pengunjung yang curang, IngressVMS
dapat meningkatkan potensi ancaman dalam gedung Anda sekaligus menyimpan
semua catatan para pengunjung sebelumnya yang nantinya bisa diperiksa
dan ditinjau. IngressVMS terhubung langsung ke basis data Ingress solusi
akses pintu FingerTec dan perangkat ini dapat melacak riwayat rute para
pengunjung yang sedang mengunjungi gedung Anda, semua data
tidak akan terlewat.

Pengunjung senang, keamanan terjaga

Proses Pendaftaran secara Online

Karyawan/Pengunjung dapat melakukan pra-pendaftaran sehingga ketika berkunjung mereka tidak
perlu menunggu dan memberikan informasi lagi.
Persetujuan atau penolakan terhadap pengunjung
juga bisa dilakukan secara online disertai alasannya,
ini untuk mempercepat proses.

Penetapan Akses Pintu yang
Mudah

Terhubung dengan perangkat lunak Akses Pintu,
pengunjung dapat diberi izin akses pintu beserta
jenis verifikasinya, dan ini dapat dilacak oleh sistem.

Data Pengunjung Tersimpan

Riwayat Rute

Proses Otomatis

Pemeriksaan Kondisi Darurat
yang Efektif

Antar Muka yang Mudah

Daftar Pengunjung yang Diblokir

Karena semua data pengunjung tersimpan dan
tersedia secara online, maka untuk kunjungan
berikutnya, pemrosesan izin masuk untuk para
pengunjung yang masuk daftar putih bisa dilakukan
dengan cepat sementara yang masuk daftar hitam
tidak diizinkan untuk masuk, disertai dengan alasan
yang kuat.

Pengunjung maupun petugas keamanan tidak perlu
lagi mengisi buku catatan. Pencatatan informasi cara
manual rentan kesalahan sehingga pihak manajemen bisa memperoleh informasi yang salah selama keadaan darurat. Dengan pencatatan otomatis,
ketepatan data bisa diandalkan.

IngressVMS dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif sehingga mudah dioperasikan
bahkan oleh petugas non-IT sekalipun. Disertakan
pula panduan untuk memperlancar pengoperasiannya.

IngressVMS mencatat riwayat rute setiap pengunjung, sehingga manajemen gedung memiliki
informasi jelas tentang semua kunjungan ke gedungnya dan siapa saja yang ditemui pengunjung
di perusahaan itu.

Selama kondisi darurat, IngressVMS dapat memberikan informasi tentang pengunjung yang masih
ada di dalam gedung dan pengunjung yang sudah
keluar gedung untuk mempercepat proses evakuasi.
Dengan memiliki riwayat rute, manajemen dapat
memberitahu petugas berwenang tentang siapa
pengunjung yang masuk/keluar terakhir sehingga
memperlancar evakuasi.
Pengunjung yang mematuhi peraturan dan regulasi
yang berlaku dimasukkan ke dalam daftar putih,
sementara pengunjung yang tidak mematuhinya
akan dimasukkan daftar hitam, sampai pihak berwenang menentukan keputusan selanjutnya.
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FITUR UTAMA

IngressVMS adalah sebuah sistem berbasis web penuh
Terintegrasi dengan Sistem Akses Pintu Ingress
• Tetapkan izin kontrol akses ke pengunjung
• Hubungkan solusi keamanan pihak ketiga seperti CCTV dan alarm untuk mewujudkan sistem akses
komprehensif
• Basis data tersimpan di basis data MySQL Ingress

Laporan Penting yang Dihasilkan, disaring sesuai bidang
yang dipilih
• Laporan Profil Pengunjung
Berisi daftar semua pengunjung yang ada di dalam sistem, baik pengunjung yang sekarang atau
sebelumnya
• Laporan Pengunjung yang Diblokir
Berisi informasi tentang semua pengunjung yang masuk daftar hitam di perusahaan tersebut
• Status Terkini Laporan Pengunjung
Berisi daftar semua pengunjung saat ini yang masih berada di dalam gedung

Laporan
Sampel

• Laporan Pengunjung yang Memesan Sebelumnya
Menampilkan permintaan calon pengunjung melalui aplikasi web tetapi belum datang
• Laporan Total Pengunjung
Menampilkan jumlah pengunjung berdasarkan rentang tanggal tertentu
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