
VISITOR 
MANAGEMENT 
SYSTEM

www.visitree.co

نــظام إدارة
 الــزوار

استخدامنا لتقنيات الحوسبة 
السحابية يمنحك ضمان استمرارية 
األعمال و الدخول الى انظمتك في 

أي وقت ومن أي مكان

الحوسبة السحابية

يمكن الدخول الى نظامك من 
خالل متصفح الموبايل او من خالل 

التطبيقات الخاصة

الموبايل

استخدم المتصفح فقط للدخول 
الى النظام وبدون تنزيل برامج 

اضافية

الحاسوب

جميع البيانات والملفات محمية 
ومشفرة بأحدث التقنيات مع 

مميزات لمنح الصالحيات وتقارير 
التدقيق 

األمن والحماية



Visitors information 
Registration.

Pre-register expected visitors Scan & archive visitors ID Display visitors & expected 
visitors on specific monitors

Badge printing with expiration date, 
visit area, host being visited and 

visit purpose

Automatically notify the host 
employee of a visitor’s arrival

Process most visitors in 
20 seconds or less

CHALLENGES IN VISITORS MANAGEMENT

Emergency list

Multi locations & 
Unlimited Visitor 

management

Visitor history & Dashboard 
Statistics (check in & check out 

count, visitor count, overdue 
etc.)

Emergency Evacuation Reports Protection of privacy 
at the workplace

SMS & Email notifications for 
host and visitor

Enhance Company Image 
& Brand Image the First 
Impression Emergency 

Evacuation Reports

Improve Security

-  Features

تسجيل بيانات الزوار

- الميزات

عرض أسماء الزوار في 
شاشات محددة 

إجراءات تسجیل الزائر تأخذ 
تقریبا ٢٠ ثانیة أو أقل

قائمة األشخاص
 الممنوعین من الدخول

التحديات في ٕادارة الزوار

تعزیز صورة الجھة وتحسین 
االنطباع األول

تقاریر اإلخالء في
حاالت الطوارئ

حماية الخصوصية تحسین األمن
في مقر العمل

مواقع متعددة وعدد
زوار غير محدود

تقاریر مفصلة من حركة 
الزوار حسب الموظفین أو 

اإلدارات والمباني

اشعارات تلقأيية بالبريد االلكتروني 
وبرسائل SMS للزائر والمسضيف

طباعة بطاقة الزائر والتي یوضح 
فیھا منطقة الزیارة، اسم المضیف 

والغرض من الزیارة

إخطار الموظف المستضیف 
تلقائیا بوصول الزائر

تصوير وارشفة هوياتالتسجيل المسبق للزوار
 الزوار بالسكانر
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ال يتم اإلحتفاظ بسجالت
 ٔاصيلة إلدخال الزائر

ال يمكن تحديد عدد 
المتواجدية داخل المباني 

في حاالت الطوارئ

ال يمكن فرز معلومات 
الزائرين بسبب حفظ 

السجالت يدويا

Authentic records are not 
maintained for visitor entry

Can’t determine headcounts 
within premises in emergency 

situations 

Can’t filter visitor information 
for manual record keeping

Detailed reports of visitor 
traffic by employee, department 

or building

Visitor Blacklist قائمة الطورائ
 )أسماء المتواجدین داخل المبنى( 

سجل الزوار وإحصائیات لوحة التحكم 
)تسجیل الوصول والمغادرة، وعدد 
الزائرین، المتأخرین، وما إلى ذلك(
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