BRUKERVEILEDNING
Phonero Bedriftsnett: Besøksregistrering

OM BESØKSREGISTRERING
Besøksregistrering er en modul i Phonero Bedriftsnett som gjør det enkelt ha kontroll på besøkende til
bedriften. Besøkende registreres inn ved å fylle ut telefonnummer, navn, og firma og hvem man skal besøke.
Både aktive og historiske besøkende vises under modulen Besøksregistrering.
Besøk kan enten registreres på websiden av en bruker med tilgang til Besøksregistrering, eller besøkende kan
selv registrere seg og sjekke ut på en separat besøksregistreringsskjerm (for eksempel iPad). Den som venter
besøk blir varslet på SMS og/eller e-post, innstillinger for dette kan styres per bruker og per lokasjon.
Besøksregistreringsskjermen har også en «Ingen i resepsjonen?»-funksjon. Ved å trykke på «Ingen i
resepsjonen?» sendes det en SMS og/eller e-post til en mottaker som er definert under innstillinger.

TILGANG
Besøksregistrering er tilgjengelig for alle kunder, og administrasjonsmodulen er tilgjengelig for brukere med rollen
Administrator. Tilgangstypen «Besøksregistrering» kan også legges til på roller som er opprettet av kunde.

INNSTILLINGER
Besøksregistrering er tilpasset at man har flere lokasjoner for innsjekk av besøk. Default lokasjon på alle kunder er
«Resepsjon». Denne kan slettes og endres, og kunden kan selv opprette flere lokasjoner. På en lokasjon er det generelle
innstillinger, og varslingsinnstillinger.
Innstillinger per lokasjon er:
-

Navn på lokasjon 					(innstillinger)
Standard språk (norsk /engelsk)				
(innstillinger)
Automatisk utsjekk (av/på, og evt klokkeslett)		
(innstillinger)
Opprett/kopier lenke til egen skjerm			
(innstillinger)
Varslingsinnstillinger ved besøk				(varsling)
Varslingsinnstillinger ved «Ingen i resepsjonen»		
(varsling)
Tekst i SMS/E-post					(varsling)
Avsender for SMS-varslinger				(varsling)
For å ta i bruk
separat besøksregistreringsskjerm må man
opprette en URL
under innstillinger
for lokasjonen.
Denne åpnes på for
eksempel en iPad
som står fremme for
selvbetjening.

Hver kunde kan også endre bakgrunnsbilde, logo og innstillinger for skjermsparer. Disse innstillingene vil gjelde alle
kundens lokasjoner. For å endre logo eller bakgrunnsbilde legges det inn en URL til et bilde.

Logoen vises også på skjermspareren, på svart bakgrunn. Om ønskelig kan det legges inn en undertekst på skjermspareren som vises med hvit skrift under logoen.

VARSLINGER
Varslinger settes per lokasjon. Varsling kan sendes til «Følg brukers
oppsett», et mobilnummer, og/eller en e-postadresse. Standard på
lokasjon er «Følg brukers oppsett»
Brukers oppsett styres av brukeren selv, under Min profil – Telefoni «Varslinger for besøksregistrering». Her kan den enkelte bruker
bestemme om det skal sendes epost og SMS når de får besøk, og hvor
SMS/e-post skal sendes.
Standard er at det sendes SMS-varsling til eget nummer dersom
brukeren har mobilnummer.
Tekst som sendes på SMS/e-post ved besøk kan endres per lokasjon, og man kan bruke variabler for å fortelle hvem som
kommer på besøk, hvor, og hvem de skal besøke. Som standard er teksten: «Hei! Besøk til %person har ankommet %loc.
Navn: %fname %lname, mobilnummer: %num.» Dette blir for eksempel: «Hei! Besøk til Ola Nordmann har ankommet Resepsjonen. Navn: Kari Olsen, mobilnummer: 98 76 54 32.»
Variablene som kan benyttes er:
-

Person som besøkes: %person
Navn på lokasjon: %loc
Fornavn: %fname
Etternavn: %lname
Mobilnummer: %num

Avsender på SMS som sendes fra besøksregistrering er som standard «Sentralbord». Dette kan kunden endre selv, alle
bedriftens hovednummer er tilgjengelige som avsendernummer.

BRUKERE
Alle bedriftens brukere vises under fanen «Brukere» i Besøksregistrering. Her kan man skru av og på synlighet, og vise/endre
alle brukeres varslingsinnstillinger.

OPPSETT AV BESØKSREGISTRERINGSSKJERM
For å åpne selvbetjeningsmodulen på en separat enhet kan man enten logge inn på sentralbordet, navigere seg fram til
Besøksregistrering – Innstillinger – Lokasjon og opprette en lenke.
Lenken kan da enkelt kopieres og åpnes på samme enhet. Når man åpner lenken til besøksregistreringsskjermen, blir man
logget ut fra sentralbordet på denne enheten. Eller så kan man kopiere lenken fra en PC, og sende denne til enheten man
skal bruke til besøksregistreringsskjermen.

INGEN I RESEPSJONEN
På besøksregistreringsskjermen er det også lagt opp til at man nede til høyre har en tekst hvor det står
«Ingen i resepsjonen? Trykk her». Denne funksjonen vises kun når det er skrudd på varslinger ved ingen i resepsjonen under
varslingsinnstillinger per lokasjon.
Varsel kan sendes på SMS og/eller e-post til valgfri mottaker. Standard tekst er «Hei! Det er besøk i %loc.»

