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Evidence návšt ěv 

 
 
 

Rychlé a pohodlné odbavení návšt ěvníků 
 
Aktion řeší komplexní agendu registrace návšt ěv. SW modul je sou částí intranetové nadstavby Akti-
on WEB. V systému lze evidovat  p ěší návšt ěvy, návšt ěvy s osobním vozidlem, návšt ěvy s nákladním 
vozidlem, návšt ěvy se speciální výstupní kontrolou (nap ř. zboží k proclení), REPRE návšt ěvy (na 
pozvání managementu) a další typy podle požadavk ů zákazníka. Návšt ěvníci obdrží karty, které jsou 
předem zaneseny do systému (po řadová čísla) a mají okamžitou platnost. Platnost karty m ůže být 
neomezená nebo omezená pouze na jeden vstup a jeden  výstup. Dále lze zvolit, jestli výstup ná-
všt ěvy musí být tou vrátnicí, kterou osoba vstoupila, n ebo může být použita k výstupu i jiná vrátnice. 
Údaje o p říchodu a odchodu návšt ěvníků zůstávají  uchován\ v databázi systému po zvolenou ne o-
mezenou dobu.  
 
� Náhrada evidenčních sešitů  
� Registrace osob i vozidel  
� Přítomnost návštěvníků  
� Evidence doprovodu  
� Evidence převozu materiálu  
� Přesný čas příchodu a odchodu  
� Registrace externích pracovníků  
� Zablokování vstupu nežádoucím osobám  
� Strojové snímání údajů z OP, PAS  
� Rychlý zápis při opakovaných návštěvách  
� Provoz systému na více vrátnicích  
� Přehledy a tisky dat 
 
 
Strojové snímání osobních doklad ů  

  
Speciální zařízení pro rychlé a spolehlivé snímání osobních údajů z dokladů totožnosti (pasy, občanské prů-
kazy). Umožňuje strojové načítání dat z průkazů, které jsou vybaveny dvouřádkovým znakovým řetězcem s 
údaji o jeho držiteli. Snímač je určen pro instituce, kde vyvstává nutnost pořizovat jednorázové údaje při 
vstupu do objektu nebo při jiném kontrolním mechanismu. Nahrazuje ruční opisování údajů do evidenčních 
sešitů nebo elektronických formulářů. Snímač OCR je používán ve spojení se systémem Aktion k evidenci 
návštěv na vstupních vrátnicích a informačních místech. Výhodou je rychlost a přesnost snímaných dat, 
jednoduchá obsluha (vrátní, informátoři) a především shodnost údajů při opakovaném vstupu. Snímač za-
braňuje zapisování údajů o jedné osobě v různých variantách, které vznikají při ručním opisování.  

 
Pro koho je systém ur čen? 

� Podniková řešení 
� Vládní instituce 
� Státní a regionální správa 
� Finanční instituce 
� Zdravotnická zařízení 
� Jiné instituce 

 


