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THE STAFF: UW BEZOEKERS REGISTREREN?
LAAT DIT AAN GATEHOUSE OVER!
Nog heel wat bedrijven laten hun bezoekers registreren via pen en papier. Op zich
lijkt dit een eenvoudige en goedkope oplossing ware het niet dat dit systeem heel wat
nadelen met zich meebrengt. Welke externe mensen zijn aanwezig bij een evacuatie?
In hoeverre worden de GDPR-regels gerespecteerd als iedere bezoeker zomaar inzicht
heeft in de lijst van andere bezoekers die zich hebben “ingeschreven”…? Dit is maar
een greep uit de nadelen van “het pen en papier” systeem. Ons bezoekersregistratie
systeem GATEHOUSE biedt hiervoor een oplossing.
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E en 1 ste c ase:
LEMAN CAKE DECORATIONS
UIT MOESKROEN
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a e e o at ons Ons bedrijf, opgestart in
1963, is gespecialiseerd is het vervaardigen van
taartdecoraties in chocolade, marsepein, suiker
en hostie, aangevuld met decoratieve elementen in andere materialen. Onze klanten zijn
bakkers, patissiers, ijsbereiders, … in binnenen buitenland. Eén van onze grootste uitdagingen is de voortdurende evolutie in deze markt.
Wij nodigen heel graag onze klanten uit in onze
uitgebreide showroom waar wij o.a. op basis
van workshops hen leren onze producten toe te
passen op bereidingen. Hierdoor krijgen we heel
wat volk over de vloer. Maar naast onze klanten
zijn ook andere personen zoals externe techniekers, auditoren, vertegenwoordigers, sollicitanten… soms aanwezig binnen ons bedrijf.
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collega-bedrijven, lieten wij onze bezoekers
zich met pen en papier registreren. Dit gaat
goed zolang er genoeg papieren liggen en de
balpen schrijft. Maar hier zijn toch wel ongemakken en tekortkoming aan verbonden.
Een van de voordelen sinds de registratie op de
computer (via Gatehouse) is dat de bezoeker onmiddellijk een badge krijgt met zijn naam op en
dat de collega die de bezoeker heeft uitgenodigd
automatisch een mail krijgt met de melding dat
de bezoeker aangekomen is. Dit is vooral zeer
handig wanneer externe personen, die kind aan
Iris aan de balie.
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huis zijn, in ons bedrijf aan het werk zijn.
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Belangrijk om te weten is dat de procedure om
zich elektronisch als bezoeker te registreren
ongeveer even lang duurt als met het papieren
systeem van voorheen.
Wij schatten dat we op een termijn van een aantal jaar via dit project een paar duizend euro s
zullen uitsparen ten opzichte van het specifiek
voor ons ontwikkelde papieren registratiesysteem van voorheen.
Een extra voordeel is dat we onze bezoekers gerichte instructies kunnen geven inzake voedselen brandveiligheid tijdens de registratie. Aan
technici die ons bedrijf bezoeken, bijvoorbeeld
voor onderhoudswerkzaamheden, is er een extra instructie wat betreft werkvergunning.
nd last but not least

atehouse ordt e ec-

tief ingezet bij brand- en ontruimingsoefeningen om na te gaan welke externe mensen aanwezig zijn in het bedrijf en of die aanwezig zijn
op de verzamelpunten.
Alle inf o omtrent de M owi G rou p:
www.mowi.c om
Alle inf o omtrent M owi B elgiu m:
www.pieters.be/ nl/ ov er- ons/ mowibelgiu m

Enerzijds is het voor ons – voor het waarborgen van voedselveiligheid en brandveiligheid
– noodzaak om bij te houden wie er onze bedrijven bezoekt. Daarnaast dient uiteraard ook
de gastheer of gastvrou

voor ie het bezoek

bestemd is, te worden verwittigd dat zijn of haar
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onta t en n o
Alle info omtrent G ateh ou se is te vinden op

.gatehouse.be of

.thesta solutions.com

oor een vrijblijvende babbel sales gatehouse.be of stef.gheysen thesta solutions.com
Ons telefoon: +32 56 324360
Ons adres: Vichteplaats 43 te Vichte, België
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