Hệ thống quản lý khách
Tự động hóa hệ thống quản lý truy cập cho các cơ sở với IngressVMS mới nhất, được
thiết kế để cung cấp quy trình có hệ thống để quản lý việc đến và về của khách.
IngressVMS làm đơn giản hóa việc đăng ký với việc đăng ký trực tuyến cho phép chủ sở
hữu biết các thông tin về cá nhân trước khi chấp nhận vị khách và cho phép nhân
viên anninh kiểm tra trạng thái khi họ đến. Bằng cách lọc các du khách
đáng ngờ, IngressVMS có thể cải thiện anninh hệ thống đồng
thời có thể lưu giữ hồ sơ của tất cả các khách để kiểm
soát và xem lại. IngressVMS có thể kết nối trực tiếp tới
Cơ sở dữ liệu của Ingress của giải pháp quản lý vào ra
của Fingertec, và có thể bám theo lịch sử lịch trình của
khách đến thăm tất cả các lần, quá trình này không
gây ra bất kỳ tác hại nào.

Xin chào các vị khách, đảm bảo anninh

Quy trình đăng ký trực
tuyến

Dễ dàng gán truy cập
cửa

Nhân viên/ Khách có thể đăng ký trước
để tiết kiệm thời gian do việc chờ đợi
và cung cấp thông tin. Việc chấp nhận
hoặc từ chối khách cũng có thể được
thực hiện trực tuyến, để tăng tốc quá
trình xử lý.

Liên kết phần mềm Ingress truy cập
cửa của Fingertec , Khách có thể được
gán với sự cho phép ra vào cửa với loại
xác thực nào đó, được theo dõi bởi hệ
thống.

Dữ liệu khách nguyên vẹn

Lịch sử lộ trình

Do tất cả dữ liệu khách truy cập được
lưu trữ lại và trực tuyến, các lần sau sẽ
có cơ sở cho khách nằm trong danh sách
trắng, những vị khách danh sách đen sẽ
không được phép đi vào với lý do tiền
đề trước đó.

Ingress VMS lưu lại lịch sử lộ trình của
mỗi khách,cung cấp quản lý với thông
tin minh bạch về tất cả các chuyến thăm
của bên ngoài và mọi người họ gặp nhau
trong công ty.

Quy trình tự động

Kiểm toán khẩn cấp hiệu
quả

Sẽ không có nhiều nhật ký truy cập bằng
văn bản của nhân viên bảo vệ / Khách.
Ghi thông tin bằng tay dễ bị lỗi và điều
này sẽ cung cấp thông tin sai trong
trường hợp khẩn cấp. Bằng việc xử lý tự
động, sự chính xác của dữ liệu là không
chắc chắn.

Giao diện người dùng
thân thiện
IngressVMS được thiết kế đơn giản và
giao diện thân thiện người dùng làm cho
nó trở nên dễ dàng thậm chí với người
không chuyên công nghệ thông tin để có
thể nắm được hệ thống mà không cần
đào tạo và hướng dẫn hệ thống

Trong quá trình khẩn cấp, IngressVMS
có thể cung cấp thông tin những khách
vẫn còn trong tòa nhà và những người
đã rời đi trong quá trình di tản khẩn cấp.
Có lịch sử của lịch trình, quyền được
thông tin về lần vào và ra cuối cùng của
khách sẽ giúp sơ tán hiệu quả.

Danh sách khách bị khóa
Khách cần phải tuân theo quy tắc và quy
định để ở lại trong danh sách trắng. Nếu
làm lỗi có thể bị cho vào danh sách đen
cho tới khi được thay đổi bởi nhà chức
trách
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R2 & R2c

Kết nối Ingress server để truy cập
điều khiển thiết bị

Đăng ký khách trực tuyến
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Các đặc điểm chính

IngressVMS là hệ thống toàn bộ dựa trên nền web
Tích hợp với hệ thống kiểm soát cửa Ingress
• Gán quyền truy cập cửa cho khách
• Liên kết với giải pháp anninh của đơn vị thứ ba như hệ thống camera
giám sát và báo động cho hệ thống kiểm soát truy cập toàn diện
• Cơ sở dữ liệu chỉ là MySQL

Xuất ra các báo cáo quan trọng, có thể lọc bởi các
trường
• Báo cáo hồ sơ khách
Liệt kê tất cả khách hiện tại và quá khứ trong hệ thống
• Báo cáo danh sách đen khách
Cung cấp thông tin về toàn bộ danh sách đen khách của công ty
• Báo cáo trạng thái hiện tại của khách
Trình bày danh sách của tất cả khách hiện tại vẫn còn trong
khuôn viên
• Báo cáo khách đặt trước
Hiển thị khách đăng ký thông qua ứng dụng Web nhưng
không đến
• Báo cáo toàn bộ khách
Liệt kê số lượng của khách dựa trên dải ngày tháng nào đó

Báo cáo
mẫu

Hướng dẫn trực tuyến và bản hướng dẫn có sẵn
Ngôn ngữ:
• Tiếng anh • Tiếng Malay• Tiếng Indonesia • Tiếng Tây ba nha
• Tiếng trung truyền thống, • Tiếng Trung giản thể • Tiếng Ả Rập
• Tiếng Hindi • Tiếng Bồ đào nha• Tiếng Việt Nam • Tiếng Thái Lan
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