
ניהול מבקרים



תועלת ממשית/ תפעול עם עלות 

?איך מתקבל המבקר בארגון שלך•
? כמה זמן הוא ממתין בכניסה •
? יש לו אישור מוכן מראש •
?האם אפשר למדוד כמותית את המשאבים שהשקעת בביקור •

?כמה מורכב תהליך אישור המבקרים •
?מה משך אישור תהליך הביקור בארגון •
?  האם נדרש סבב מאשרים בעלי תפקיד •
?כיצד הוגדרו התנאים לאישור הביקור •
?מה היא חוויית המשתמש מבקש הביקור •



יתרונות המערכת

מערכת קלה ופשוטה להזמנה ולאישור המבקרים•

שקיפות התהליך למשתתפים•

המבקר מקבל הרשאות לאזורי הביקור שלו בלבד  •

סבב מאשרים שונה לסוגי מבקרים שונים•

תמיכה במגוון מנגנוני הזדהות  -אבטחת מידע •

Active Directory ,Saml

SMS ,Whatsapp ,Outlook, כוח אדם : ממשקים למגוון מערכות•
בקרת כניסה 

לייעול התהליך( קיוסק )עמדות שירות עצמי •



תהליכים מרכזיים במערכת

הגשת בקשה לכניסת מבקר•

אישור בקשה•

דלפק כניסה/קליטת המבקר בשער•

(קיוסק)עמדת שירות עצמי •

חתימה על מסמכים, ממשק למערכות לומדה•

דוחות  •



רכיבים אפשריים במערכת



ארכיטקטורה מורחבת



הפעלת עמדת שירות עצמי  •

ק אאוט'צ/ ק אין 'צ•

תעודת זהות' מס/ QRי "זיהוי מבקר ע•

הנפקת כרטיסים•

אמינות ונושאים נוספים/ הרצת לומדות בנושאי בטיחות •

(בטחון ועוד, בטיחות)חתימה על מסמכים •

חתימה לאישור הסכמה כתנאי כניסה•

ועוד•

(קיוסק)עמדת שירות עצמי 



שימוש בסורק תעודות לשליפה אוטומטית של פרטי המבקר והתמונה

:המערכת תומכת בסריקת התעודות הבאות•

תעודת זהות•

רישיון נהיגה•

דרכון•

סורק תעודות



חתימה על מסמכים

באמצעות פד חתימה אפשר להוסיף את חתימת המבקר  •

חתימה על מסמכי בטחון ובטיחות  •

חתימה על מסמכים נוספים לפי סוג הביקור•

שמירה של המסמכים בספרייה ייעודית  •



הדפסת תגים

למערכת תמיכה במגוון מדפסות•

:ניתן להדפיס על•
RFIDתגי •

RFID/ מדבקות להדבקה על תגי פלסטיק •

תג נייר חד פעמי•

Monochromeהדפסת , תגים רב פעמיים•

ניתן להדפיס פרטי המבקר ותמונה של האורח על התג•

יציאה/לפתיחת מעבר כניסה QRניתן להדפיס תג קוד•



Outlook-ממשק ל

Outlookהפעלת המערכת דרך •

Outlook-למשתמשי הקצה אפשרות תפעול המערכת דרך ה•

ללא כניסה למערכת או לפורטל הארגוניLoginקלות ונוחות •

:לדוגמה•

הקמת זימון אורח•

בקשה לאישור כניסה עם רכב•

קבלת אישורים מהמערכת•

תזכורות והתרעות•



:שליחה אוטומטית של אישורי כניסה למבקרים•
ל"בדוא•

 SMSב•

WhatsApp-ב•

WhatsApp / Emailלהודעות QRניתן להוסיף קוד •

שליחת הזמנות ואישורי ביקור



הפנייה אל לומדות

במערכת מנגנון בדיקה תקופתית של לומדות למשתמש•

בדיקה אם המשתמש עבר בתקופה נתונה הדרכות בנושאים  •
'ביטחון וכו, בטיחות: שונים כגון

על בסיס הבדיקה תפנה המערכת את המשתמש ללומדה  •
הרלוונטית



הרשאות למבקרים לפי מתחמים

המערכת תומכת בתהליכי ניהול המבקר בארגון•

בשילוב עם מערכת בקרת הכניסה ניתן להגדיר הרשאות לקבוצות  •
משתמשים או למשתמשים בודדים בהתאם לאזורים המותרים  

לגישה

שערים , יש אפשרות להגדיר מתחמים ומסלול ייעודי של דלתות•
ומעברים מבוקרים אשר מותרים או חסומים למבקר



הרשאות למבקרים לפי מתחמים

למערכת יכולת בניית מסלול נתיבים מותרים ייחודיים למבקר •
בשילוב יכולות מערכת בקרת הכניסה אפולו

קל להתאים אותה לצרכי הארגון בתהליך פשוט החל מכניסת •
מבקר וכלה בתהליכים מורכבים אשר מצריכים סבב אישורים  

ייעודי לרבות עמידה בתנאי סף



מודול דוחות

הפקת דוחות למשתמשים לפי תפקיד•

סטטיסטיקה של ביקורי האורחים•

דוחות על ביקורים מתוכננים  •

כמות המבקרים באתר ברגע נתון•

דוחות כניסת מבקרים לארגון עם פילוח לפי סוג מבקרים•

יצוא דוחות•



התקנה ידידותית

:תצורות התקנה2המערכת מאפשרת בחירה בין •

•On Premise >>בשרתי הלקוח

לשימוש במערכתSaaSרכישת מנוי •



קישור למערכת בקרת הכניסה

המערכת מהווה נדבך משלים למערכת בקרת הכניסה הקיימת•

APOLLOלמערכת אינטגרציה מלאה עם מערכת בקרת הכניסה •



אבטחת מידע

:למערכת מגוון אפשרויות להזדהות•
על בסיס זיהוי המשתמש בכניסה לרשת ,Active Directoryהזדהות ב •

(  SSO)הארגון 

של הלקוחIdentity Providerאל מול שרת SAMLהזדהות בפרוטוקול •

הזדהות על בסיס שם משתמש וסיסמא•

HTTPSתעבורה בפרוטוקול •

ניהול הרשאות שונות במערכות לקבוצות משתמשים שונות•

ניתן לקבל מסמך אבטחת מידע מפורט הכולל את תיאור הפתרון•



דוגמאות ממסכי המערכת  



ביקורהזמנת



מעקב ביקורים והיסטוריית אישורים



קבלת מבקר



Outlook



Outlook



ל אוטומטיות"הודעות דוא



(קיוסק)עמדת שירות עצמי 



:לפרטים נוספים יש לפנות אל

אלון תאגורי, מנהל מכירות

058-6666757:      נייד
alonta@bynet.co.il:   ל"דוא

ניהול מבקרים

מרק רזייב, מהנדס מערכת

054-2202052:      נייד
markr@bynet.co.il:   ל"דוא

בקרו באתרנו  
Https://www.bynet-yesum.co.il

https://www.bynet-yesum.co.il/

