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2. Parkeringshantering 
Registrera besökarens registreringsnummer 
för enklare hantering  av företagets 
P-platser.  

3. Självincheckning
Besökare kan själv checka in/ut vid en 
obemannad besökskiosk med hjälp av en i 
förväg erhållen QR-kod. I samma kiosk får 
besökaren sin besöksbricka. 

4. Öppna dörr med hjälp av en QR-kod
Besökare kan själv öppna entrédörren till 
företaget med en QR-kod. Samtidigt meddelas 
besöksmottagaren via SMS/e-post att besökaren 
har anlänt. 

1. Självregistrering
Besökare kan själva registrera sitt 
besöks i den smidiga besökskiosken, 
som har stöd för flera språk. 

BESÖKSSYSTEMET FÖR 
ALLA VERKSAMHETER
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5. Receptionsklient
Personal i receptionen har en överskådlig vy 
över vilka som befinner sig i huset och checkar 
enkelt in/ut besökare i CavVisits lättanvända 
gränssnitt. 

8. Grupphantering 
Undvik tidsödande 

besöksregistrering av grupper. 
CavVisit hanterar grupper lika fort 

och smidigt som enstaka personer. 

6. Passersystemintegration 
CavVisit har stöd för integration 

med passersystem. Besökare kan 
besöka förutbestämda områden.

7. Förhandsregistrering i webbportal
Förhandsregistrera besökare 

i CavVisits enkla webbgränssnitt. 
Fungerar i dator och smartphone.

9. ID-kortbeställning i fotokiosk
Personal beställer själva sina passer/ID-kort i 
CavVisits kortbeställningskiosk. Samma kiosk 
går att använda som besökskiosk. 

CAVVISIT ÄR MODULBASERAT 
VÄLJ DE FUNKTIONER SOM PASSAR DITT FÖRETAG 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO
 TELEFON:  08-630 53 00 
 E-POST: OFFERT@PARTNERSEC.SE
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CavVisit passar alla verksamheter, är lätt att använda och konfigureras efter dina behov. Från den 
enskilda receptionen till multi-receptionslösningar i flera länder med stöd för flera språk. 

CavVisit ersätter helt den manuella besöksliggaren. Med CavVisit automatiseras besöksprocessen 
och skapar ett professionellt bemötande av besökare. 

CavVisit ger smartare mötesbokning, snabbare incheckning, professionella besöksbrickor och kan 
integreras med företagets passersystem. 

Välj mellan att hyra CavVisit som en tjänst eller installera systemet i din IT-miljö. Vi hjälper dig med 
installation, driftsättning och utbildning.

CavVisit kan levereras komplett med programvara, besöksbrickor, skrivare, installation, utbildning, 
dokumentation och driftsättning.

VILL DU FÅ OFFERT IDAG?
SCANNA KODEN! 

BESÖKSSYSTEM CAVVISIT

CAVVISIT - MODERNT - SÄKERT - KOSTNADSEFFEKTIVT
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”Det går snabbt och smidigt att registrera våra 
besökare. Med CavVisit kan vi vara säkra på att 
alla besökare registeras enligt våra interna ruti-
ner. Systemet har fungerat felfritt för personalen 
och effektiviserat vår besökshantering.”



REGISTRERA BESÖKAREN/GRUPPEN
Förhandsregistering online. Med CavVisit webbportal kan de anställda förhandsregistera en eller flera 
besökare i ett webbgränssnitt för dator och smartphone. Besökaren/gruppen syns då i receptionens 
programvara vilket ger dem ett underlag för dagens besökare och snabbar upp processen vid ankomst.

Automatisk besökshantering. Besökare som förhandsregistreras online får ett mail med ett 
välkomstmeddelande innehållande en QR-kod. När besökaren anländer för mötet visar denne QR-koden 
för en läsare och besöksbrickan printas automatiskt. Samtidigt meddelas besöksmottagaren via SMS 
och/eller e-post att besökaren har anlänt. 

Självbetjäning på plats. Besökaren kan registrera sig i en smidig besökskiosk som ställs i receptionen. I 
kiosken skriver besökaren in sina uppgifter och får ut en besöksbricka. 

Registrering utförs av receptionist. Besökaren välkomnas, registreras och får sin besöksbricka av 
receptionisten. Med gruppregistreringsfunktionen halveras registreringstiden av besökare i grupp.

IN-/UTCHECKNING 
Varje besöksbricka har en QR-kod som förenklar och snabbar på in-/utcheckning av besökaren. 
Besöksbrickan visas för en QR-kodläsare och besökaren checkas in eller ut. Enkelt och smidigt. 

BESÖKSMOTTAGAREN INFORMERAS 
När en besökare har checkats in kan besöksmottagaren få ett e-postmeddelande och/eller SMS, som 
meddelar att besökaren har anlänt. 

INTEGRATION MED PASSERSYSTEM 
CavVisit kan integreras med företagets passersystem så att besökarna kan röra sig inom förutbestämda 
områden.

HUR FUNGERAR CAVVISIT?
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WEBBASERAD DASHBO-
ARD FÖR ÖVERSIKT AV 

DINA BESÖK

WEBBASERAD FÖR-
HANDSREGISTRERING AV 

BESÖKARE I DATOR 
& SMARTPHONE



SÄKERHET & INTERNA RUTINER
Central elektronisk besökslogg. Alla besökare loggas elektroniskt i en central SQL-databas vilket gör 
det enkelt att få ut rapporter och statistik. Samma data går att exportera till en Excel-fil. Med en enda 
knapptryckning kan man skriva ut och maila en aktuell evakueringslista. 

Förenklar interna rutiner. CavVisit anpassas till att automatiskt följa interna rutiner för besökare 
vilket underlättar för receptionen och säkerhetspersonal. Receptionen kan förhandsregistrera 
besökaren för snabbare in-/utcheckning. 

TYDLIGT & PROFESSIONELLT
Designade besöksbrickor. I CavVisit följer det med ett fullskaligt designverktyg för att skapa 
besöksbrickor efter egna önskemål och behov.

Professionellt intryck. CavVisit anpassas, både funktionellt och designmässigt, för att följa er 
grafiska profil och hur ni vill att systemet ska användas av receptionen och besökarna. Detta ger ett 
professionellt intryck och receptionen får ett smidigt verktyg för att hantera besök. 

Bekvämlighet. CavVisit behåller besökarens information i en databas vilket förenklar incheckning av 
återkommande besökare.

 

EKONOMI
Välj själv. CavVisit är modulbaserat vilket gör att du endast väljer de moduler du behöver. 

Enkelt underhåll. CavVisit är byggt för Microsoft Windows miljö och är enkelt att underhålla och 
uppgradera.

Leasa, hyr eller köp. Vi hjälper dig med olika finansieringsalternativ för att komma fram till den 
lösning som passar dig bäst.

FÖRDELAR MED CAVVISIT
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INCHECKNING 
RECEPTIONSKLIENT

DASHBOARD 
RECEPTIONSKLIENT



BESÖKSKIOSK PS1 
GOLVMODELL

BESÖKSKIOSK PS20
BORDSMODELL

INCHECKNING 
MED QR-KOD



QR-kod för access. QR-koden visas upp 
för en besökskiosk varpå besökaren får en 
besöksbricka. 

Inbjudan via e-post. Besökaren får i förväg 
en inbjudan till mötet via e-post med da-
tum och plats samt en QR-kod. 

Notifikation via SMS och/eller e-post.
När besökaren visar sin QR-kod 
skickar systemet automatiskt en noti-
fikation till besöksmottagaren via SMS 
och/eller e-post. 

AUTOMATISK BESÖKSHANTERING
Snabbare in-/utcheckning med QR-kod på mobilen. När en besökare förhandsregistreras får den ett mail 
med QR-kod. Vid en besökskiosk checkar besökaren själv in/ut med hjälp av QR-koden. Besöksbricka skrivs 
ut och besöksmottagaren meddelas att gästen anlänt. 

Din gäst
är här!

Välkommen!

ORDER |  08-630 53 00, order@partnersec.se
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Besöksbricka. Besöksbrickan printas 
automatiskt. Besökaren sätter själv fast 
besöksbrickan i en korthållare som sedan 
fästes på klädseln. 

Mötet kan börja! 

BESÖKARE

08-630 53 00, order@partnersec.se | ORDER 
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BESÖKSSYSTEM CAVVISIT
Det perfekta besökssystemet för alla verksamheter;

• Registrera enskilda besökare eller besökare i grupp.
• Designa egna besöksbrickor med det inbyggda verktyget.
• Automatiska e-postmeddelanden till besökare med välkoms-

tinformation och bifogad QR-kod.
• Checka in/ut besökare genom att läsa av QR- eller streckkod 

vid en besökskiosk. 
• Skicka e-post/SMS till besöksmottagare när besökare anlän-

der (abonnemang nödvändigt).
• Importera besökare från Excel-listor.
• E-posta och skriv ut evakueringslista. 
• Skapa tydliga och kompletta rapporter och diagram. 
• Uppdatering av programvara via Internet.

För fullständig funktionsöversikt, se www.cavvisit.com.  

PROGRAMLICENSER CAVVISIT
Tillval för flera besökskiosker/receptionsklienter samt övriga licenser. 

Beskrivning Art. nr Enh.

Baspaket - Inkluderar programvara och licenser för 1 server & 1 receptionsklient G3000 st
Support- och underhållsavtal CavVisit. 20% av totala licenspriset / år.
Avtalet innebär fri telefon- och onlinesupport (ordinarie kontorstider) samt tillgång 
till uppdatering av programvara. För mer information, kontakta din CavVisit-representant.

SLA1100

Beskrivning Art. nr Enh.

Programlicens Receptionsklient G3010 st

Programlicens Besökskiosk/självregistreringskiosk G3020 st

Programlicens Webbportal för förhandsregistrering av besökare G3030 st

Programlicens Active Directory integration G3060 st

Programlicens MIFARE Ultralight® administratörsklient G3070 st

ORDER |  08-630 53 00, order@partnersec.se
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Beskrivning Art.nr Enh.

Plastficka BUSINESS, stående A5090T st

Plastficka BUSINESS, liggande A6010T st

Beskrivning Art. nr Enh.

QR-/Streckkodsläsare QRL200 G3800 st

Beskrivning Art. nr Enh.

Besökskortskrivare BKS100 G3810 st

Saxmodul för BKS100 G3820 st

Beskrivning Art. nr Enh.

Etikett 54x86 mm, 500 st / rulle B9520 st

Beskrivning Art. nr Enh.

Besökskiosk PS20 G3600 st

Beskrivning Art. nr Enh.

PS1 inkl. tangentbord, skrivare, QR-läsare G3500 st

PS1-1 inkl. tangentbord, skrivare G3510 st

PS1-2 inkl. tangentbord G3520 st

QR-/STRECKKODS-
LÄSARE QRL200
Multifunktionell, högkvalitetsläsare 
som enkelt läser av streckkoder och 
QR-koder på digitala skärmar och 
papper. QRL200 tar liten plats på 
receptionsdisk.

BESÖKSKORTSKRIVARE 
BKS100
Tålig, slitstark och pålitlig. BKS100 är en 
högklassig och prisvärd termoskrivare 
som ger dig besöksbrickor enkelt och 
snabbt. USB, Ethernet & seriell port. 

BESÖKSETIKETT
Etiketterna ger bästa möjliga re-
sultat i termoskrivare, typ BKS100. 
Med perforering som gör de lätt att 
riva av från skrivaren. Passar också 
skrivare som Intermec & Zebra. 

BESÖKSKIOSK PS20
Bordsstående besökskiosk med 
15” touchscreen där besökaren 
själv registrerar sitt besök. Går att 
utrusta med QR-läsare och besök-
skortskrivare för en fullt automatisk 
besökshantering. Inkl. tangentbord 
och mus. 

BESÖKSKIOSK PS1
Golvstående besökskiosk där be-
sökaren själv registrerar sitt besök 
eller checkar in med en QR-kod på 
mobilen. Kiosken är utrustad med 
touchscreen, besökskortskrivare, 
QR-kodläsare och tangentbord i 
rostfritt stål. 
Besökskiosk PS1 kan utrustas med 
en full-HD webbkamera för ID-korts-
hantering på ert företag. 

Beskrivning Art.nr Enh.

Krokodilclip med strip A6220 st

Hängselclip nätförstärkt strip A6200 st

PLASTFICKA BUSINESS
Transparent plastficka för besöks-
bricka. Passar även ID-kort i storlek 
85,6x54 mm. Finns även i färg.

CLIPS
Clips för fäste av 
besöksbricka på klädsel.

A6200A6220
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Besökskiosker sparar data i molnet.  
Besökskiosker där besökare checkar in 
sparar all data i molnet. 

CAVVISIT CLOUD
Underhållsfritt, driftsäkert, kostnadseffektivt. Med CavVisit Cloud kommer du igång snabbt och minskar 
interna IT-kostnader. Cloud-lösningen ger tillgång till besökssystemet dygnet runt via Internet vilket effektiv-
iserar hela verksamheten. Du betalar bara för vad du behöver och det är enkelt att skala upp/ned din lösning. 
Uppdateringar sker automatiskt via CavVisit Cloud. 

• Alltid tillgång till senaste tekniken, utan onödiga IT-kostnader och tidskrävande uppdateringar. 
• Avtalsform där du bara betalar för din användning, utan stora investeringar. 
• Support, backuper och uppdateringar ingår. 
• Enkel installation och skalbar efter dina behov. 
• Ökad säkerhet genom våra strikta säkerhetsstandarder och rutiner. 
• Ingen extra belastning på din IT-avdelning som istället kan ägna sig åt er kärnverksamhet.

Beskrivning - Tjänster Art. nr Enh.

CavVisit Cloud Grundlicens - En receptionistlicens ingår st

CavVisit Cloud Programtjänst - Receptionist st

CavVisit Cloud Programtjänst - Besökskiosk st

CavVisit Cloud Programtjänst - Webbportal för besöksmottagare st

CavVisit Cloud Programtjänst - ID-kortkiosk st

CavVisit Cloud Programtjänst - ID-kortsadministratör st

Hårdvara beställs separat. För hyresvillkor, se sid 26.
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Molnbaserad server. All data för Cav-
Visit sparas i databasen på servern som 
tillhandahålls av PartnerSec.

Förhandsregistrering via webb.
Personal förhandsregistrerar besök 
i webbportalen som körs direkt från 
molnet i en webbläsare.

Receptionsklient i molnet. 
Receptionist hanterar besök i pro-
gramvaran som körs direkt från mol-
net i en webbläsare.

BESÖKARE
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QR-KEY MODUL
QR-key ger automatisk besökshantering utan reception. Anställda bokar sina besök i en webbportal eller via 
en smartphone. En e-postinbjudan med tid och datum för mötet skickas ut till besökaren. Inbjudan innehåller 
även en QR-kod. Vid ankomst använder besökaren QR-koden i sin smartphone som en nyckel för att öppna 
dörren till företaget. Samtidigt meddelas besöksmottagaren via SMS/e-post att besökaren har anlänt och 
möter upp besökaren i entrén. Modulen är ett tillval i CavVisit besökssystem. 

Beskrivning Art. nr Enh.

CavVisit baspaket - Inkluderar programvara för 1 server & 1 receptionsklient G3000 st

CavVisit - Programlicens webbportal för förhandsregistrering av besökare G3030 st

Support- och underhållsavtal CavVisit*. 20% av totala licenspriset / år. SLA1100

1 2

Mötesinbjudan med QR-kod
Besökaren får i förväg en inbjudan till mötet via 
e-post med datum och plats samt en QR-kod.

Visa QR-kod vid entré
Vid ankomst visar besökaren upp QR-koden för en 

QR-läsare och dörren öppnas automatiskt. 

ORDER |  08-630 53 00, order@partnersec.se
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Beskrivning Art. nr Enh.

QR-kodläsare inkl. undercentral G3750 st

QR-KODLÄSARE INKL. 
UNDERCENTRAL
QR-kodläsare och undercentral 
installeras intill din dörrmiljö. För-
handsregistrerade besök öppnar 
dörren med en QR-kod. Samtidigt 
meddelas besöksmottagaren per 
SMS/e-post att besöket har anlänt 
och kan möta upp i entrén. Inkl. 
licens.

Din gäst
är här!

3 4

Avisering till besöksmottagare
Besöksmottagaren meddelas via SMS/e-post att 

besökaren har anlänt. 

Mötet kan börja!
Besöksmottagaren möter upp i entrén och mötet kan 

börja.
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1 2

Tag foto och fyll i personuppgifter
Anställda tar sitt foto och fyller i sina 

personuppgifter (t.ex. namn, efternamn, 
anställnings-nr) vid en ID-kortkiosk.  

Godkänn eller ändra uppgifter
En administratör godkänner eller ändrar 

uppgifterna. 

ID-KORTMODUL
Automatisera ID-kortbeställningar med CavVisit ID-kortmodul. Personalen skriver in sina personuppgifter 
och fotograferar sig själva i kiosken som sparar data i en databas. Data revideras och godkänns av en adminis-
tratör. Vid godkännande skickas en order till en korttillverkare som i sin tur skriver ut ID-korten. 
Modulen integreras i CavVisit besökssystem och kan användas fristående eller tillsammans besökssystemet.

Beskrivning Art. nr Enh.

CavVisit baspaket - Inkluderar programvara för 1 server & 1 receptionsklient G3000 st

CavVisit - Programlicens - ID-kortkiosk G3040 st

CavVisit - Programlicens - ID-kortsadministratör G3050 st

Support- och underhållsavtal CavVisit*. 20% av totala licenspriset / år. SLA1100
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3 4

Skriv ut ID-kort
Vid godkänt skrivs korten ut i en ID-kortskrivare. 

Samtidigt kan information om person och 
kort skickas till passersystem och logiskt 

inloggningssystem, såsom Net ID.

ID-kort klara att använda!
När ID-korten är klara meddelas personalen via 
e-post. Korten hämtas och kan börja användas 

på en gång. 

Beskrivning Art. nr Enh.

ID-kortkiosk PS100 G3550 st

ID-KORTKIOSK PS100
PS100 är en snabb och användar-
vänlig ID-kortkiosk för beställning 
av ID-kort. Kiosken är designad med 
användaren i fokus och är enkel att 
använda.

Kiosken kan utrustas med QR-kod-
läsare och besökskortskrivare för 
hantering av ert företags besökare 
tillsammans med CavVisit besöks-
system. 

Stina Olsson06966
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Välkommen!

1 2

Mötesinbjudan med QR-kod
Besökaren får i förväg en inbjudan till mötet via 
e-post med datum och plats samt en QR-kod. 

Checka in i besökskiosk
Vid ankomst checkar besökaren in i en 

besökskiosk vid entrén. Samtidigt meddelas 
besöksmottagaren att besökaren har anlänt. 

INTEGRATION TILL PASSERSYSTEM
Besöksbricka och passerkort i ett. CavVisit kan integreras i befintligt passersystem och automatisera 
utfärdandet av passerbrickor. När besökaren checkar in skrivs en besöksbricka med RFID-teknik ut. 
RFID-brickan är av papper vilket gör systemet kostnadseffektivt och miljövänligt. Besöksbrickan pro-
grammeras beroende på vem besökaren ska träffa.

ORDER |  08-630 53 00, order@partnersec.se
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BESÖKARE

BE
SÖ

KA
RE

3 4

Automatisk utskrift av 
besöksbricka/passerkort

Systemet skriver automatiskt ut en kombinerad 
besöksbricka/passerkort i papper och skickar 
kortdata med rättigheter till passersystemet. 

Mötet kan börja!
Besökaren använder besökskortet för att få 

access till valda områden. Besöksmottagaren 
möter upp och mötet kan börja.

Beskrivning Art. nr Enh.

Besökskortskrivare BKS200 G3700 st

Beskrivning Art. nr Enh.
Besöksbricka MIFARE Ultralight® 
EV1 (min. antal 10 000 st) G3720 st

BESÖKSKORTSKRIVARE 
BKS200 MIFARE ULTRALIGHT®
BKS200 läser av och skriver ut kom-
binerad besöksbricka/passerkort i 
papper till besökare. Lämpar sig för 
organisationer med stora besöks-
flöden. Integreras med MIFARE® 13,56 
Mhz passersystem. 

BESÖKSBRICKA 
MIFARE ULTRALIGHT®
Besöksbrickor/etiketter med RFID-
teknik MIFARE Ultralight® EV1 13,56 
Mhz till Besökskortskrivare BKS200. 
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E-post

Passersystem
SMS

E-post

CavVisit server

Förhands- 
registrering webb

Besökskiosk
QR-key

ID-kortkiosk

Receptionsklient

Besökskortskrivare

QR-/streckkodsläsare

MIFARE Ultralight® skrivare

INSTALLATIONSEXEMPEL - CAVVISIT LOKALT
Tack vare att CavVisit är helt byggt med den senaste Microsoft-tekniken så är systemet väldigt flexibelt i sin uppbygg-
nad. När du installerar CavVisit lokalt kan du välja att ha allt på samma server eller separera alla tjänster efter dina 
önskemål. Det går t.ex. utmärkt att installera CavVisits Windows-tjänster på en gemensam applikationsserver och 
lägga MS SQL-databasen i ett databaskluster. Samtliga kommunikationsportar är ställbara vilket gör att du enkelt kan 
anpassa kommunikationsvägarna efter dina säkerhetskrav.

Kontakta gärna oss på PartnerSec med frågor om hur CavVisit skulle fungera i din IT-miljö.

BESÖKARE

Intranät Internet
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Förhands- 
registrering webb

QR-key
ID-kortkioskBesökskiosk

Receptionsklient

Besökskortskrivare

QR-/streckkodsläsare

MIFARE Ultralight® skrivare

INSTALLATIONSEXEMPEL - CAVVISIT CLOUD
CavVisit Cloud erbjuder möjligheten att köra hela systemet via webbläsare vilket gör köp och driftsättningen enkel och 
snabb. All data lagras i våra välskyddade högprestandaservrar och all kommunikation skyddas av en SSL-tunnel med 
256-bitars kryptering.

I CavVisit Cloud tillhandahåller vi besökssystemet CavVisit inklusive e-post till besökare, besöksmottagare och SMS 
(trafikavgift tillkommer). Det enda du behöver fokusera på är att anpassa CavVisit, tillsammans med någon av våra 
projektledare, så att det passar dina unika behov och skapar ett professionellt bemötande för dina besökare.

SMS

Databas

E-post

CavV
isit

 Cloud

BESÖKARE

Internet
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
För senast uppdaterade försäljningsvillkor, se www.cavvisit.com. 

Leveransvillkor 
Fritt PartnerSec lager, Täby.

Betalningsvillkor 
20 dagar netto efter uppfylld kreditprövning eller enligt ök. Efter för-
fallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 12%. Alla 
priser är angivna i svenska kronor (SEK) och avser per styck om inget 
annat anges. Mervärdesskatt samt frakt tillkommer.

Returer & reklamationer 
Efter godkännande från PartnerSec får kunden ett ärendenummer 
och vidare instruktioner för retur av gods. Kund står för returfrakt. 
Returnera aldrig produkter utan ett ärendenummer. Returgods utan 
ärendenummer mottages ej och returneras till kunden. När PartnerSec 
har mottagit Ert returnerade gods funktionstestas det. Därefter med-
delas kunden om resultatet.  

Defekta varor med gällande garanti ersätts med ny, likadan, alterna-
tivt likvärdig produkt. Funktionstestade varor som visar sig inte vara 
felaktiga returneras till kunden. Debitering sker för fraktkostnad samt 
tid för felsökning. Ej defekta varor skall returneras i omärkt original-
förpackning och i originalskick inkl. originaltillbehör. Förpackningen 
ska vara hel och alla originaltillbehör skall bifogas. Hanteringsavgift för 
retur dras av från en eventuell kreditfaktura.

Denna avgift uppgår till 25% av produktens pris, dock minst 150 kr. 
Ingen returrätt gäller för personifierade / anpassade produkter. 

Hyresvillkor 
Avtalstiden för CavVisit Cloud är 12 månader. Avtalstiden förlängs au-
tomatiskt med 12 månader om avtalet inte sägs upp 3 månader innan 
avtalstidens utgång. Hyra av CavVisit Cloud programtjänster faktureras 
årsvis i förskott. För kompletta hyresvillkor, vänligen se cavvisit.com.

SYSTEMKRAV
Minimikrav hårdvara, server 
CPU:  Intel Core i5 32 bit (i7 64 bit rekommenderad) 
Minne:  2 GB RAM (8 GB rekommenderad) 
Hårddisk:  5 GB fritt utrymme

Mjukvara, server 
Operativsystem:  Windows 7, Windows 10, 
  Windows Server 2008 R2 eller 
  Windows Server 2012 R2 
MS SQL Server: 2008 R2, 2012, 2014, alla versioner 
  MS SQL MANAGEMENT Studio

 
Minimikrav hårdvara, receptionsklient/besökskiosk 
CPU:  Intel Core i5 32 bit (i7 64 bit rekommenderad) 
Minne:  2 GB RAM (8 GB rekommenderad) 
Hårddisk:  1 GB fritt utrymme 
Skärm:  15” 1024x768

Mjukvara, receptionsklient/besökskiosk 
Operativsystem:  Windows 7 eller Windows 10 
.NET:  .NET Framework 4 Client Profile

Ansvar & garanti 
PartnerSecs ansvar mot kund avser material- och fabrikationsfel i 
produkterna. PartnerSec avhjälper alla fel som beror på bristfälligheter 
i material eller tillverkning genom utbyte. Garantitid för RFID-produkter 
och tillbehör är 3 månader och för maskinvara 12 månader.

PartnerSec ska i förhållandet till kund inte i något fall ha något ansvar 
för kostnader, förluster, inkomstbortfall eller andra så kallade indirekta 
skador som kan orsakas av försenad, felaktig eller utebliven leverans 
av produkterna.

Förbehåll 
Uppgifterna i denna katalog lämnas med reservation för eventuella 
ändringar beträffande produktfakta, modellförändringar m.m., som kan 
ha tillkommit efter katalogens tryckning. Reservation för eventuella 
tryckfel. Bilderna i katalogen har anpassats för att lämpa sig för tryck 
och utseendet kan därmed skilja sig från den verkliga produkten.

För att givna garantier och service-/underhållsavtal ska gälla krävs att 
kunden köpt in samtliga produkter och tillbehör till dessa av PartnerSec 
AB. Detta då det finns produkter på marknaden som inte håller den 
kvalitet som krävs för att hålla produkten i utlovat skick och kan därför 
påverka produktens hållbarhet. 

Garanti gäller material och fabrikationsfel. Garanti täcker inte för-
slitningsskador, användande av produkter där bäst före datum har 
passerats, eller om produkten skadats i samband med att den använts 
på annat sätt än vad den är avsedd för.

Vi reserverar oss för felaktigheter och ändringar gällande priser och 
produktspecifikationer.

Varumärken 
CavVisit® är ett registrerat varumärke av PartnerSec AB. 

MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® och MIFARE 
Classic® är registrerade varumärken av NXP B.V.

Samtliga priser i denna katalog anges exkl. moms och frakt. 
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KONTAKT

ORDER@PARTNERSEC.SE

08-630 53 00

WWW.CAVVISIT.COM

PARTNERSEC AB
Adress Växel Beställning e-post Hemsida Organisations-nr

Nytorpsvägen 26 
 183 71 TÄBY 08-630 53 00 order@partnersec.se www.cavvisit.com 556513-7337

FÖRSÄLJNING

SUPPORT
Support 08-630 53 00 support@partnersec.se

Sten Olsson 08-630 53 23 sten.olsson@partnersec.se

Allan Hellström 08-630 53 01 allan.hellstrom@partnersec.se

Carl-Hugo Bellmark 08-630 53 21 carl-hugo.bellmark@partnersec.se







Vill du veta mer om CavVisit eller om någon av produkterna i katalogen? 
Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna!

KONTAKTA OSS

ORDER@PARTNERSEC.SE

08-630 53 00

WWW.CAVVISIT.COM





