
Vele bedrijven kiezen er nog voor om hun bezoekers aan hun bedrijven met pen en papier te laten registreren.

Via Gatehouse® kan dit elektronisch en biedt daar bovenop nog heel wat extra functionaliteiten en mogelijkheden die 

voor uw bedrijf belangrijk kunnen zijn!

UW BEZOEKERS REGISTREREN? 
LAAT DIT AAN GATEHOUSE OVER!

WEET WIE UW BEDRIJF BEZOEKT MET GATEHOUSE BEZOEKERSREGISTRATIE 

ren is zelf een “alarmknop” beschikbaar 
die uw bezoekers onmiddellijk via SMS 
verwittigd bij eventuele noodzakelijke 
evacuaties. 

Flexibel
Onze elektronische bezoekersregistratie 
kan zowel ingezet worden in kleine KMO’s 
met relatief weinig bezoekers tot interna-
tionale bedrijven met verschillende vesti-
gingen wereldwijd. Per bedrijfssector zijn 
ook andere reglementering en wetgevin-
gen van kracht. Gatehouse ® biedt spe-
cifieke opties aan die van kracht zijn per 
sector. 

Geen lokale  installatie
Gatehouse ® is een cloud-oplossing die 
via alle mogelijke internet-browsers toe-
gankelijk is. U kan dus kiezen om bezoe-
kers te laten registreren via All-in one, 

portable, touch screen, … Zelf bieden wij 
ook een aantal kiosk-oplossingen voor die 
uw ontvangstruimte nog meer cachet kan 
geven.

GDPR-Proof 
Niettegenstaande Gatehouse ® GDPR-
proof is, kunt u heel wat voordelen halen 
uit een elektronisch archief van geregis-
treerde personen: verificatie van facturen 
van onderaannemers, opzoekingen van 
mensen in het kader van corona-meldin-
gen, controle van aan- en afwezigheden, … 
Gatehouse ® voldoet daarnaast ook aan 
de strenge reglementering rond BRC, IFS, 
… waardoor u hierin ook ontzorgd wordt.
Deze elektronische bezoekersregistratie 
Gatehouse ® wordt aangeboden in een 
huurformule dus geen licentiekosten, 
geen onderhoudscontract, geen updates, 
geen lokale installatie, ... 
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WAT IS GATEHOUSE 
Gatehouse ® is een digitale bezoekers-
registratie-tool waarmee uw bezoekers 
zich zelf vlot kunnen aanmelden. Ze 
krijgen een multifunctionele badge, alle 
instructies over hygiëne, veiligheid, … en 
dit zonder de papieren rompslomp van 
weleer. 

WELKE BEZOEKERS  
REGISTREREN
Iedere persoon die uw bedrijf om welke 
reden dan ook bezoekt. Het is vandaag 
belangrijker dan ooit te weten wie pre-
cies uw bedrijf binnen en buiten gaat.

WAAROM UW BEZOEKERS 
REGISTREREN
Tijd- en kostenbesparend
Met een elektronische bezoekersre-
gistratie kan uw onthaalmedewerk(st)
er zich ten volle richten op zijn of haar 
kerntaken.

Contacttracing
Melding van een Covid-19 uitbraak in uw 
bedrijf? In enkele klikken ziet u precies 
welke bezoekers aanwezig geweest zijn in 
een bepaalde periode.

Factuur controle voor  
onderaannemers
Alle gegevens worden opgeslagen in de 
Cloud. Bepaalde opzoekingen ifv audit of 

• voor grote en kleine bedrijven
• innovatief en betaalbaar
• gemakkelijk te bedienen
• minder administratie
• exacte tijdregistratie
• online evacuatielijst
• checkup via smartphone
• uitchecken via eenvoudige scan
• betere controle op facturen
• persoonlijke begroeting VIP’s
• nooit op verlof en nooit ziek!

controle van na-facturatie zijn snel en een-
voudig terug te vinden.

Professionele uitstraling 
Een eerste indruk is zeer belangrijk, uw 
onthaal is dan ook het uithangbord van 
uw bedrijf. Weg met de papieren bezoe-
kersregistratie.

UW EXTRA VOORDELEN
Eenvoudig en Intuïtief
Snel, eenvoudig en intuïtief in-en uit-
checken. Niet enkel klanten, leveranciers 
en relaties kunnen zich elektronisch re-
gistreren via Gatehouse ® maar ook on-
deraannemers, externe werkkrachten, 
vrachtwagenchauffeurs, kortstondige 
interims, … Daarom moet onze oplossing 
zeer intuïtief en eenvoudig in gebruik 
zijn en een korte registratietijd kunnen 
garanderen. 

Veiligheid en interne instructies 
Tijdens de registratieprocedure worden 
uw bezoekers op uw interne regels rond 
hygiëne, veiligheid, GDPR, … gewezen.

Online evacuatielijst
Bij eventuele incidenten heeft u te al-
len tijde online een actuele evacuatielijst 
voorhanden. Voor bepaalde bedrijfssecto-

Interesse in een vrijblijvende demo of gesprek? stef@gatehouse.be 

Aarzel dan zeker niet om contact op te 
nemen met “onze Stef”

stef@gatehouse.be
tel + 32 56 32 43 60
Of bezoek onze website 
www.gatehouse.be


