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Nyheter version 4.6 
RCO passagesystem: Det finns nu en koppling till RCO’’s senaste passagesystem R-CARD M5. 
Besökare kan få pin kod eller aktivera en RCO Rfid bricka från systemet. 
Utrymningslista sms: Nu finns det möjlighet att skicka ett sms meddelande vid nödsituation till 
de besökare som är inloggade och som angivit sitt mobilnummer  
SMS meddelande från VisitLog Manager: VisitLog erbjuder nu möjligheten att kommunicera 
via sms till både besökare och besöksmottagare från Manager applikationen. Detta kräver dock 
VisitLog smskonto och att besökare/besöksmottagare angivit sina mobilnummer. 
Meddelandeikon: En blå ikon för att visa att ett meddelande gått iväg till besöksmottagaren 
finns nu i loggen. Om besöksmottagaren svara besökaren så ändrar ikonen färg till grön. 
Anpassade extrafält/listbox: Extrafälten kan nu konfigureras att visa olika innehåll för olika 
lokationer. 
Flera meddelanden vid inlogg: VisitLog erbjuder nu flera meddelanden vid in/utloggning. Det 
som kan skickas är: Meddelande till besöksmottagare vid inlogg, Meddelande till 
besöksmottagaren vid utloggning och Meddelande till besökaren vid inloggning  
Flera meddelande vid påminnelse: Meddelanden skickas nu till besökare och besöksmottagare 
vid förbokningstillfället och vid angivet antal dagar innan själva besöket. 
Långtidsinloggade, tillfälligt ute: Nu finns det möjlighet att sätta långtidsinloggade till tillfälligt 
ute vid det automatiska utloggningstillfället. 
Gruppbokning, snabbfunktion: Det finns nu en snabbfunktion för att förboka en grupp utan 
att importera fil. Skriv in besökare eller klipp och klistra. 
Import av besöksmottagare via webservice: VisitLog erbjuder nu möjligheten att hämta 
besöksmottagare från tredjepartssystem med webservice. 
Centralt styra olika lokationers kioskutseende: Nu finns ett utbyggt stöd för att ändra 
utseende centralt för de olika lokationerna. 
Textmeddelande på kiosken vid registrering: Lokationsanpassat meddelande vid inloggning 
till besökaren med utbyggt stöd för font, färg mm. 
Möjlighet att stänga av F11, utrymningslista på kiosk: Nu går det att stänga av 
utrymningslistan under lokala inställningar i applikationen. 
AD LDS import: VisitLog stödjer nu import av besöksmottagare via AD LDS 
Outlook/Exchange integration: Användare kan nu förboka sitt besök till systemet direkt via 
Outlook/Exchange. 
Koppling med rumsbokningssystemet BOKA: Ett API har utvecklats för att hantera alla 
typer av integrationer via webservices. Besökarna får ett meddelande med QR kod som de sedan 
använder för att logga in med i besökskiosken och biljett blir utskriven. Besökare blir också 
automatiskt ankomstregistrerad i BOKA. 
Utrymningskarta: Möjlighet att visa en karta med utrymningsvägar på kiosken 
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Ändringar version 4.6 
Bil registreringsnummer: Det finns nu ett dedikerat fält för registreringsnummer på besökarens 
detaljer. 
Undersökning: Undersökningarnas resultat sparas nu under varje besök och kan kontrolleras i 
besöket detaljer 
Besöksmottagare: Det finns nu möjligheter att slå av ”Föreslå besöksmottagare”.   
Utrymningslista mail: Listan kan nu skickas individuellt eller grupperade från varje lokation 
med anpassat meddelande och mottagare. 
Mobilnummeruppslag: Nu kan man ställa in ID funktionen att ”slå upp” besökares 
mobilnummer. Finns numret sedan tidigare i systemet så fylls alla uppgifterna i automatiskt. 
Val att inte skriva ut besöksbricka: Nu finns ett val i VisitLog Manager vid registrering av 
besökare att inte skriva ut besöksbrickan. 
Dörröppnare I/O: Förbättrad dörröppnarfunktion som stödjer IP baserade reläer. (Ex 
ControlbyWeb) 
Undersökningar specifikt per plats: Nu finns det möjlighet att ställa in olika undersökningar 
för både språk och lokation  
Manuell utloggning: Funktion för att manuellt logga ut besökare genom att ange namnet på 
kiosken 
Inbyggt tangentbord, fler språk: Tillägg för danskt, finskt och tyskt tangentbord i visitlog 
kiosk. 
Besöksbrickor, aktivera/avaktivera: Nu går det att inaktivera besöksbrickorna/mallarna om 
man har flera som man inte använder. 
Fotofunktion: Nu finns det möjlighet att aktivera en förbättrad fotofunktion där bilden tas vid 
inloggning och besökaren kan ta ett nytt foto vid behov. 
 

Webbförbokning 
Förbättringar: Webbförbokningsapplikationen innehåller nu flera förbättringar för prestanda 
och säkerhet. 
 

Mobilapplikation 
Ny version med flera nya funktioner: Förutom den tidigare utrymingslistan finns nu också 
möjlighet att: Förboka besökare, Logga ut besökare och Se parkeringslista 
Behörighet: Under användarroller finns det möjlighet att ge behörighet till det som 
mobilanvändaren ska kunna se. 
 

Välkomstsida 
Det finns nu många fler versioner av Välkomstsidan. Vi kan också anpassa utseendet exakt efter 
era önskemål. 
 

 


