VisitLog 4.0 nya funktioner
I version 4.0 av VisitLog besökssystem har vi fokuserat på att utveckla befintlig funktionalitet med
ytterligare bra egenskaper. Vi har också valt att förbättra tillförlitligheten i säkerheten genom att
erbjuda:
•
•
•
•
•

Utrymningslista som mobilapplikation, där listan alltid finns tillgänglig oavsett vad som
händer lokalt med visitlog
En egen enkel sms-tjänst(via Telenor) med högsta tillförlitlighet och leveranssäkerhet
Möjlighet för besöksmottagaren att svara besökaren med anonymt sms(mobilnummer)
AD(Active Directory) login med verifiering av användare och lösenord mot windows.
GDPR anpassad steg 1. Vi kommer fram till lagen om GDPR träder i kraft att genomföra flera
anpassningar. Utvecklingen verifieras i samarbete med advokatfirma Vangard Law.

Nyheter
•

•

•

•

•
•
•

SMS-Tjänst(Samarbete med Telenor): Egen enkel och säker sms-tjänst med flera olika
möjligheter. Några exempel: Svara besökare med anonymt nummer, Snabb
kommandon/svar, Kommunicera anonymt mellan besökare och besöksmottagare.
Mobilapp: Nu finns VisitLog mobilapp. Med den har man möjlighet att se aktuellt
inloggade/utrymningslistan. Det finns också möjlighet att ”pricka” av besökare vid en
eventuell utrymning.
Personallogg RFID: Nu finns också möjlighet för personal att använda visitlog för att vara
med i utrymningslistan vid brand eller annan katastrof. Loggning sker via RFID tagg eller
manuellt på kiosken.
Passage/platskontroll: VisitLog kan sättas upp vid passager inne i en byggnad/företag för att
på ett enkelt sätt kunna se vart en besökare/personal befinner sig eller har befunnit sig
under ett besök. En pc och streckkodsläsare eller rfid läsare krävs vid varje passage.
Norska språk: VisitLog är nu uppdaterat med Norska språket för både visitlog manager och
kiosken.
Fler standardbiljetter: För att enkelt hitta företagets design på utskriftsbiljetten finns nu ett
antal fördefinierade mallar som kan användas och kundanpassas.
GDPR logg: För att skapa en bra grund för GDPR har vi utökat loggen för användare av
VisitLog Manager. Nu skapas en detaljerad logg på vem som har gjort vad och när.
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GDPR historisk: Stöd för att radera och även anonymisera besöken vid olika tidsintervall. Allt
från spara alltid till att radera den direkt efter att besökaren loggat ut.
Rensning databas/historik: Med de nya GDPR reglerna kommer också strängare krav på hur
länge man ska lagra data. Med denna nya funktion kan man enkelt välja när och hur data i
VisitLog ska sparas.
Utrymningsvägar/uppsamlingsplatser: Nu finns möjligheten att aktivera en ikon på kiosken
för utrymningsvägar och uppsamlingsplatser. När besökare eller personal aktiverar
funktionen visas en utrymningskarta på skärmen(tillhandahålls och uppdateras av kunden)
WiFi kod: Nu stödjer vi fler leverantörer, fler metoder och fler upplägg. Senaste tillskottet i
Wifi kontroller är: Ruckus.
Språk touchtangentbord: Möjlighet att ställa in ett och samma språk för tangentbordet även
om man byter språk på kosken. Ni har också stöd för att söka fler bokstäver i
besöksmottagarnamnet som: é ë ü etc.
Webförbokning: Stödjer nu ett enklare sätt att boka in grupper och att söka på förbokade
grupper i webbförbokningsapplikationen
Kiosk besöksmottagare: Fältet att söka besöksmottagare kan nu visas i två olika
format(Inställning). Bara inmatning via tangentbordet eller möjlighet att klicka ner och visa
listan utan att skriva in text.
AD Light logon: Logga in med samma anv och lösenord som i windows. Denna funktion finns
både i Visitlog Manager och Förbokningsapplikationen på webben.
Kiosk: Stödjer möjligheten att visa olika extra fält beroende på val som besökaren gör.
Manuell utcheckning: Möjlighet att aktivera manuell utcheckning där besökaren checkar ut
sig själv på kiosken.
Kioskutseende: Möjlighet att sätta olika bakgrund mm till olika lokationer/placeringar av
kiosken.

Förbättringar
•
•
•

Sökning av besöksmottagare: Sker nu med sökning i hela namnet och inte bara med början
av namn.
Svarstider listor: Vid stora datamängder gick det trögt att ladda listor. Logiken är ändrad och
uppsnabbad.
Låsa upp kiosken: Kan nu ske med touch tangentbordet på skärmen.
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•
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•
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Kiosk ”trögt tangentbord”: Vid inmatning av besökarens namn upplevdes det ibland som
tangentbordet var trögt och det tog lång tid. Detta är nu åtgärdat.
Listor: Antal/summering är nu tillagt på alla listor i VisitLog
Filtrering värdar: Vid filtrering av värdar vid kioskens placeringsinställning eller vid listbox val
finns nu fler alternativ.
Plats/placering: Fler möjligheter för placering och rollsättning i systemet där kunden kan
ställa in hur det ska se ut och fungera på lokalt placerade kiosker.
Utskrift plastkort: Tillagt stöd för miljövänlig plastkortsskrivare med överskrivningsbara
plastkort.
Webbförbokning: Möjlighet att sätta extrafältsrubriker enligt valt språk
Webbförbokning: Fler val av fält för besökare som förbokas
Placering: Vid flera lokationer är det nu lättare att ange lokation och placering på lokationen
genom hierarkiska val istället för fritext.
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