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UW BEZOEKERS REGISTREREN?
LAAT DIT AAN GATEHOUSE OVER!

&

SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR!

Het belang om alle bezoekers in een bedrijf te registreren heeft sinds de uitbraak van het Covid-19 virus aan belang
gewonnen. Bedrijfsleiders zetten alles in het werk om een uitbraak van een besmettingshaard in hun firma te vermijden!
Maar bezoeken van externen is onvermijdelijk: chauffeurs bij afhalingen en leveringen, externe o nderhoudsdiensten
binnen het bedrijf, tijdelijke externe werknemers, noodzakelijke contacten met klanten en leveranciers, …
Daarom is het heel belangrijk dat bezoekers zich registreren op een snelle, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier.
Daarbovenop is de noodzaak om toegangsbeperkingen en -controles uit te voeren binnen de bedrijfssites voor o.a.
externe werknemers enkel toegenomen.
Daarom hebben The Staff Solutions, gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van bezoekersregistratie en Protime, een
toonaangevend bedrijf op gebied van tijdregistratie en toegangscontrole en de handen in elkaar geslagen
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Contact en info
Alle info omtrent Gatehouse is te vinden op www.gatehouse.be of
www.thestaffsolutions.com
Voor een vrijblijvende babbel: sales@gatehouse.be of stef.gheysen@thestaffsolutions.com
Ons telefoon: +32 56 324360
Ons adres: Vichteplaats 43 te Vichte, België

