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Obsługa kart gOści 
Szybka i intuicyjna aplikacja ułatwiająca zarządzanie doStępem

Współpracuje z systemem

Sprawna obsługa procesu wydawania kart gości dzięki aplikacji 
współpracującej z serwerem kontroli dostępu na obiekcie

Interfejs aplikacji dla recepcji firmy lub biura przepustek, który 
umożliwia wygodną obsługę gości

Rozwiązanie sprawdzone na szeregu obiektów o różnym charakterze: 
biurowce, zakłady produkcyjne i usługowe czy jednostki wojskowe

Stale rosnące grono klientów zadowolonych z rozwiązań 
dedykowanych dla recepcji lub biur przepustek

gOtOwe 
rOzwiązanie 
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Pula kart gości dodana do systemu 
EntraPass przyspiesza proces  

obsługi gościa

Automatyczny zwrot karty po wyjściu  
gościa z obiektu  czytnik wyjściowy 
wewnątrz pojemnika na karty zwalnia  

ją do powtórnego użycia 

Wprowadzanie danych pojazdu gościa. 
W planach współpraca z systemem 

rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
(ANPR) oraz z mobilnym czytnikiem kart 

kierowcy i pasażerów

Podgląd listy gości przebywających 
aktualnie w budynku

Generowanie okresowych  
raportów (wyświetlanych na monitorze, 

zapisywanych do pliku lub drukowanych)

Możliwość współpracy z czytnikiem  
QR-Code, wysyłanym na smartfon  
gościa (wjazd na parking firmowy,  

wejście na teren obiektu)

Wprowadzanie dodatkowych  
informacji (do kogo, w jakim celu  

udaje się dana osoba)

Współpraca z serwerem EntraPass  
 natychmiastowe wysłanie 

przydzielonych gościowi uprawnień

Możliwość współpracy z kamerą USB  
 wykonanie zdjęcia gościa, zapisania go 

do bazy danych lub wydrukowanie  
na jednorazowej karcie

Współpraca z czytnikiem kart  
administratora  szybka identyfikacja  

karty pobranej z puli dla gości

Współpraca ze skanerem dokumentów 
(dowód osobisty, paszport)  szybkie 

wprowadzanie danych personalnych gościa

Drukowanie przepustek na 
formularzach klienta

aplikacja jest oferowana w różnych wersjach w zależności od potrzeb użytkownika. istnieje możliwość dodania nowych 
funkcji na życzenie klienta. 

Obserwując rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  
naszych klientów, aplikacja do obsługi gości jest i będzie rozwijana. zapraszamy do kontaktu z Dz. kontroli  
Dostępu firmy aat HOLDing s.a.  w celu uzyskania szczegółach informacji. 

aplikacja do obsługi kart gości


