Ontdek onze

VIRTUAL
RECEPTION
Ondersteun uw medewerkers
met een digitaal onthaal
Wanneer een bezoeker uw gebouw binnenkomt, is het belangrijk dat hij zich
onmiddellijk welkom voelt. Door het plaatsen van een VIRTUAL RECEPTION in uw
inkomhal, weten bezoekers direct dat ze op de juiste plaats zijn gearriveerd en wat
van hen verwacht wordt. Met deze informatiezuil kunt u bezoekers op een simpele,
gestructureerde wijze ontvangen, zonder extra belasting van uw medewerkers.

Hoe we dat doen?
Registratieplatform
Hou op een eenvoudige wijze bij wie uw bedrijf bezoek
en laat elke bezoeker, GDPR conform, in- en uitloggen.
Zijn er belangrijke veiligheidsvoorschriften in uw
organisatie? Laat de bezoeker ze aan de hand van enkele
klikken aanvaarden bij aankomst.

Koppeling met uw telefonie oplossing
Bezoekers kondigen zichzelf makkelijk aan met deze
VIRTUAL RECEPTION en na registratie, wordt hun
contactpersoon automatisch opgebeld via het interne
belsysteem. Lastige situaties met ongelezen sms’jes of
een onbemande onthaaldesk met telefoon en bijhorende
nummerlijst, zijn zo verleden tijd.

Full service abonnementsformule
Dankzij onze full service abonnementsformule hoeft u
zich geen zorgen te maken over onvoorziene kosten.
U betaalt maandelijks een vaste fee, wij zorgen voor
de rest. Ook bij schade aan de VIRTUAL RECEPTION,
plaatsen wij kosteloos een nieuw exemplaar.

En verder?
Verwerk leveringen efficiënt
Ontvang leveranciers en koerierdiensten efficiënt,
zonder tussenkomst van derden. Aan de hand van
een aparte leveringsknop bereiken zij snel de juiste
mensen en kan elk pakje vlot afgehandeld worden.

Meerdere bedrijven onder één dak?
Dankzij deze oplossing brengt u het onthaal van
verschillende bedrijven of organisaties samen op
één dashboard. Via het startscherm kan de bezoeker
makkelijk aangeven welk bedrijf hij bezoekt.

Branding op maat van uw onderneming
Zorg voor instant herkenning en kies voor een
oplossing die past binnen uw huisstijl. U voegt
simpelweg uw eigen logo en kleurenpallet toe.

SNEL, LEUK & MAKKELIJK
Een complete onthaaloplossing
De VIRTUAL RECEPTION van Licom combineert een krachtige registratie
module met tal van extra features, die stuk voor stuk ontwikkeld werden om
het onthaal te ontlasten.
Bovendien wordt de oplossing standaard geleverd met een Microsoft
Surface tablet en een kwalitatief statief. U hoeft enkel te zorgen voor een
stabiele internetverbinding en een stopcontact.

Over Licom

Telefoonsystemen installeren, optimaliseren
en onderhouden is ons vak en dat al meer
dan 20 jaar. Op basis van persoonlijk advies
en een professionele dienstverlening gaan
we samen met u op zoek naar dé ideale
telecomoplossing, volledig afgestemd op uw
budget en noden.
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