
EasyVisit Q är en dynamisk kösystemslösning för alla typer av mottagningsfunktioner där kö
uppstår. EasyVisit Q kan antingen integreras som en del av EasyVisit Besökssystem, se (1) och
(2) eller som fristående kioskapplikation på alla olika typer av hårdvara.

1. EasyVisit Besökssystem där EasyVisit Q kan integreras med en
ikon på skärmen eller fristående kiosk. Besökaren väljer antingen
besöksfunktion eller köfunktionen (2).

2. Ikon för kö-funktion. Där det sedan kan finnas olika val av
ärendetyp för besöket. Denna funktion kan även levereras på
valfri hårdvara för samma funktion, kölapp.

3. Översiktsskärm där aktuellt könummer visas på hänvisar nästa
på tur till en Disk/Nummer.

4. Varje mottagare/receptionist har en köportal på en hårdvara/
skärm för att mata fram nya nummer eller hantera kön.
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EasyVisit Q består av olika delar av hårdvara och mjukvara. Nedan beskrivs de olika delarna.

Hårdvara
Kiosk för besökare (1)
Systemet kan antingen integreras i VisitLog besökssystem som en del av startskärmen. Men
vi levererar också systemet på egen kiosk, tablet eller bords PC med möjlighet att skriva ut
kö biljetter eller skicka kö biljetten som sms.

Skrivare
Det finns möjlighet att ha integrerad skrivare i den golvstående kiosken eller bordsskrivare.

Översiktsskärm besökare (3)
Denna skärm visar vilket nummer som är på tur och i kö, den visar också vilken mottagare/
disk som tar emot besökaren.

Mjukvara
EasyVisit Q Admin: Systemet levereras med en intuitiv webb applikation i molnet. Alla
inställningar sker från denna applikation som också kan behörighets styras.
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Könummer matare (4)
Denna applikation kan levereras med en Android platta. En platta för varje disk som ska ta
emot besökare. Det fungerar också mobilen eller via datorn och webbläsare.


