
Unison är en marknadsledande plattform för hantering av passersystem som använder den 
senaste tekniken och erbjuder användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar  
för alla typer av företag.

PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av flera underliggande säkerhetssystem från mindre 
kontor ända upp till storföretag som kräver omfattande hantering av åtkomstkontroll och identiteter. Unison fungerar som en 
smart länk mellan det integrerade passersystemet och andra undersystem.

 

UnisonVisit är en komplett lösning för besökshantering och framtaget för att ersätta den manuella besöksliggaren. 
UnisonVisit administrerar besökare, skriver ut besöksbrickor och skapar förutsättningar för automatisk besökshantering. 
UnisonVisit skapar användare och kort i Unison vid besökets början samt tar bort dessa när besöket är avslutat, med 
UnisonVisit får besökaren automatiskt ett aktiverat passerkort som kan användas under besöket.

Systemet levereras som en del av Unison och förenklar besöksmottagningsflödet för både besökare och personal. 
Systemet skapar ett professionellt intryck av företaget tack vare automatiserade rutiner. 

UnisonVisit levereras med receptionsklient, självregistreringsklient, webbportal för föranmälan och automatisk 
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems

BESKRIVNING
Receptionsklient: Klientprogramvara som ligger online mot Unison systemet och används i receptionen för att hantera be-
sökare och dess tillträden.
Självregistreringsklient: Klientprogramvara som ligger online mot Unisonsystemet där besökaren kan registrera sin an-
komst, besöksmottagare hämtas från Unison. 
Förhandsregistering Online: Den inbyggda webbportalen i UnisonVisit skapar automatiskt en ”Min Sida” för alla användare 
i Unison som har rätt att förhandsregistrera besökare.
Automatisk besökshantering: Med automatisk besökshantering får besökaren en e-postinbjudan innehållande en QR-kod. 
QR-koden visas upp för en QR-läsare varpå en besöksbricka automatiskt skrivs ut och UnisonVisit meddelar besöksmottaga-
ren via SMS/e-mail att besökaren har anlänt.
Gruppbokning: Systemet har inbyggt stöd för gruppbokning med importfunktion för registrering av grupper.

Notifiering: När en besökare har checkat in, sänds ett e-postmeddelande/SMS till besöksmottagaren.
Behörighetsgrupper: Behörighetsgrupper för besökare skapas i UnisonVisit och synkas därefter med behörigheter i Unison för 
att möjliggöra access till kortläsare för besökare.
Min Sida: Den inbyggda webbportalen i UnisonVisit skapar automatiskt ”Min Sida” för alla användare i Unison som har rätt att 
förhandsregistrera besökare. Från ”Min Sida” kan användaren förutom att förregistrera besökare får en tydlig överblick av kom-
mande och genomförda besök.
Evakueringslista: Evakueringslistan innehåller en komplett lista på samtliga besökare.
Helautomatisk kioskfunktionalitet: Innebär att besökaren är registrerad via förbokning och därefter själv hanterar incheck-
ning. systemet skriver automatiskt ut besöksbricka som är aktiverad i passersystemet.
Statistik/rapporter: Rapporterna i systemet bygger på ”drag-and-drop” och kan exporteras i de flesta förekommande format.
Dashboard: Tydlig översikt av besökare, incheckade besökare, förbokningar, besökare/månad.
Incheckning av bilar: Besökare kan checka in sin bil med registreringsnumret, som blir sökbart i rapporter.

KOMPATIBILITET
Pacom Unison 5.7 och framåt.

ORDERINFORMATION

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING

500 030 021 USN-VSP UnisonVisit Besökssystem Startpaket - 1 Server & 1 Receptionsklient. 


