
מערכת ניהול וזימון מבקרים

יותר מכל, אנחנו מזוהים עם

היכולת לזהות את כולם
 מהיום ניתן ליהנות מניהול מבקרים דיגיטלי מושלם, גם בשפה העברית. 
תכיר את DocShell® Visitors – מערכת חכמה לניהול וזימון מבקרים מבית CSSN ישראל. הודות לטכנולוגיית 
OCR  )זיהוי תווים אופטי( מתקדמת בשפה העברית, תם עידן הרישום הידני או ההקלדה הידנית במחשב. מעתה 
ניתן ליהנות מהליך בקרה אוטומטי, מהיר ומדויק, המאפשר רישום מלא של פרטי הזיהוי, לרבות צילום התעודה 

 המזהה ותמונת המבקר. 
עם שיפור ברמת השירות, זרימת המידע ורמת הביטחון באתר, מערכת הבקרה הממוחשבת של CSSN מעבירה 
מסר חד וברור: מי שמשקיע באמצעי כניסה וביטחון ברמה הזו, בהכרח מתייחס ברצינות לעצמו ולאורחיו.
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פרטים ומידע נוסף במוקד הטלפוני: 03-5115968 או 052-4546444
וגם באתר שלנו: 

המערכת שלנו מציעה בקרת מבקרים מלאה.
 ויש לנו את כל התעודות להוכיח זאת...

מערכת הבקרה של CSSN ישראל היא מערכת ממוחשבת העונה על שלושה צרכים הכרחיים לאתרים רבים: ניהול 
 מבקרים, זימון מבקרים ותפעול מערך הבקרה בשפה העברית.  

המערכת נועדה לאפשר רישום מלא ומסודר של המבקרים באתר ואף למנוע את כניסתם של מבקרים בלתי-רצויים, 
 ביניהם כאלה שבעבר נרשמה עבורם הערת אזהרה.

המערכת כוללת גם מנגנון זימון מבקרים, עם יכולת זיהוי מבקר מוזמן מראש. הליך זה חוסך זמן, טלפונים והמתנה 
 רבה לבדיקת המבקר המוזמן.

 טכנולוגיה שעובדת בשבילך
אנחנו ב-CSSN ישראל מתגאים מאוד במנוע הפענוח שלנו, המאפשר פתרונות סריקת תעודות ומסמכים באמצעות 
טכנולוגית OCR )זיהוי תווים אופטי(, קריאת ברקודים וקריאת מידע מפס מגנטי. בסריקה אחת תוכל לקבל גם את 
תמונת המסמך הנסרק וגם את המידע המקודד עבור מגוון רחב של מסמכים, החל מרישיונות נהיגה, קבלות, כרטיסי 

 ביקור, רישיונות רכב ועוד.  

בקרת כניסה בשליפה מהירה
התעודות מצולמות ע”י מצלמות מיוחדות אשר תוכננו והותאמו במיוחד לצורך כך.

לאחר הצילום  מבוצעת פעולת OCR  המאפשרת שליפה של כל השדות הכתובים והצגתם על המסך.
במהירות מוצגים  שהנתונים  כך  מיידית,  מתבצעת  הנתונים  והצגת  במהירות  מתבצעות  והפענוח  הצילום  פעולות 

על המסך ומאפשרים למאבטח / שומר לוודא שאכן המבקר הוא מציג התעודה.
כל תעודה נשמרת במאגר הפנימי של המערכת ומאפשרת תצוגה של כניסות המבקר בחתכים שונים )לפי תאריך, 
ניתן לצפות בתצוגה מהירה של תמונות המבקרים האחרונים, לרבות זמן  וכו’(.  שעה, כמות כניסות, מורשה כניסה 

ותאריך כניסתם למתקן, בכל עת.

 בואו לראות איך זה עובד
בכדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת הנשענת על ניסיון והתנסות שלך ושל צוות העובדים שלך, נשמח להציג בפניך 

הדמיה מלאה של המערכת.
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