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MERHABA
Lobiler kurumsal kimliğinizin vitrini. Değerlerinizi ve vizyonuzu
ilk bakışta ziyaretçilerinize yansıtabilmek için büyük teknoloji,
güvenlik, tasarım yatırımları yapıyoruz.
Ne var ki kaybolan kimlikler/giriş kartları, lobide çok beklemek,
çalışanlara ulaşamamak, geç gelen paketler, kayıp kargolar, kvkk ve
iş güvenliği gibi yasal düzenlemeler, acil durumlarda ziyaretçilere
ulaşamama, kimi zaman da yorgun görevlilerimizin yeterince güler
yüzlü olmaması gibi problemlerin üstesinden gelebilmekten hala
çok uzaktayız.
Noqnoq, binanıza giren herkese temsil ettiğiniz değerleri bir
çırpıda göstermek, istisnasız tüm ziyaretçilerinizin sıcak bir
hoşgeldin ve pürüzsüz bir deneyim ile karşılaşacağından emin
olmak, kvkk gibi yasal düzenlemelere uyumlu hale gelmek, biraz
da onları şaşırtmak için var.
Dijital dönüşümün ziyaretçi yönetiminde hayatımızı kolaylaştırma
fırsatını ertelemeyin. Hemen bugün kaydolun.

Noqnoq Ekibi

Z İ YA R E T Ç İ
KA R Ş I L A M A
...TASARIM STANDLAR, PRESTİJLİ İLK İZLENİM

iPa d
Ziyaretçiler ön büroya geldiklerinde
iPad ile bir kaç saniyede kaydını
yapar. Ziyaret sebebini ve görüşeceği
kişiyi seçtikten sonra Noqnoq ilgiliyi
eşzamanlı bilgilendirir. iPad'te KVKK
gereği açık rıza onayı alabilir, gizlilik
sözleşmesi imzalatabilir, ziyaretçi
fotoğrafı çekebilir ve güvenlik
videosu izletebilirsiniz.

Diğer Özellikler
Tasarlanabilir hoşgeldin ekranı

Çoklu dil seçeneği

Sınırsız ziyaretçi tipi, sınırsız akış senaryosu

iPad'den kullanıcı dostu hızlı giriş ekranı

Senaryoya göre ziyaretçi yönlendirme

Beklemeleri bitiren hızlı çıkış ekranı

ANLIK
BİLDİRİMLER
...MOBİL BİLDİRİM, SMS ve E-POSTA

Noqnoq sizi her yerde bulur...
Noqnoq akıllı resepsiyon ziyaretçileri geldiğinde çalışanlarınızı otomatik olarak
mobil uygulama, sms ya da e-posta ile bilgilendirir. Ön büro elemanlarınız
çalışanları bina içinde bulmaya çalışmakla vakit kaybetmez.
Mobil uygulama ile çalışanlarınız ziyareti onaylayabilir ya da reddedebilirler.

D AV E T
OLUŞTURMA
...HIZLI DAVET, ÖN KAYIT İLE HIZLI GİRİŞ

m o bil
DAVETLİLER

ZİYARETÇİLER

BİLDİRİMLER

Sadece birkaç parmak hareketiyle
ileri bir tarihe davet oluşturun.
Noqnoq bu davetlerden binanızın
danışmasını ve güvenliği anında
haberdar etsin. Ziyaretçileriniz
konum bilgisi dahil ziyaret
detaylarını içeren otomatik e-posta
alsınlar. Ön kayıt yaparak hızlı giriş
yapabilsinler.

Genel Özellikler
Takvim programlarına entegre

Ziyaretçiye davet maili

Mobil uygulama ile kolay davet

Adres bilgileri, yol tarifleri

Öngörülebilir bina yönetimi

Ziyaret detayları

Ön kayıt ile hızlı giriş

Ziyaretçileri onaylama/reddetme

YA S A L
DÖKÜMANLAR
...KVKK UYUMLU, ÇEVRECİ, KULLANIŞLI

Dijital imza ile kağıt kalem karagaşından kurtulun
Gizlilik Sözleşmesi, aydınlatma metni, açık rıza gibi onay gereken tüm yasal
dökümanları ziyaretçilerinize iPad ile sunup imzalarını iPad üzerinden ya da
ziyaretlerinden önce dijital olarak alabilirsiniz.
Bu dökümanları şirketiniz için arşiveleyebilir, ziyaretçilerinize saklamaları için
otomatik olarak mail atabilirsiniz.

GÜVENLİ
YÖ N E T İ M
...KULLANIMI KOLAY, HIZLI ve GÜVENLİ

Kolay yönetim paneline her zaman, her yerden ulaşın
iPad'inizi, konum ayarlarınızı, ziyaret tipi yapılandırmak, ana bilgisayarlar
eklemek, mesaj göndermek ve canlı ve geçmiş etkinlikleri görüntülemek için
güçlü ve sezgisel web kontrol panelimizi kullanın. Raporları anında çalıştırın ve
tüm verileri sorunsuz bir şekilde dışa aktarın.
Bir hesap altında birden çok yer oluşturun.
Kampüsler, tek veya çok kiracılı tesisler için idealdir.

Diğer Özellikler
Multi-lokasyon yönetimi

Detaylı Analizler

Multi kapı yönetimi

Acil durumlarda ziyaretçilere tek tuşla ulaşma

Rol bazlı yetkilendirme

Kolay Panel

Ayrıntılı Raporlar

Kurulum Yok

SATIŞ EKİBİMİZ
İLE İLETİŞİME GEÇİN
+90 212 212 88 99

sales@noqnoq.com.tr

www.noqnoq.com.tr

FOTOĞRAFI ÇEK
TESLİM ET
...BASİT FİKİR, AKILLI TEKNOLOJİ

1

Noqnoq Kargo App ile
kargo etiketinin fotoğrafını
çektiğinde;

2

Noqnoq akıllı teknoloji ile etiketi
"okur", alıcının ismini algılar ve
sisteme kaydeder,

3

Noqnoq fotoğrafı teslim
kodu ile birlikte alıcıya mail
ve/veya sms atar,

4

Alıcı kargosunu teslim kodu
ile teslim alır,

5

Kargo teslim alınmadığı sürece,
Noqnoq alıcıya belirlediğiniz
aralıklarla hatırlatma
göndermeye devam eder.

ONLINE ALIŞVERİŞ
ÇILGINLIĞI
Bina ve ofislerimize her geçen gün daha fazla kargo geliyor.
Online alışveriş istatistikleri işlerin hiçbir zaman daha kolay
olmayacağını gösteriyor.
Bütün kargoları kaydetme, alıcıları tek tek bilgilendirme, unutulan
kargoları hatırlatma...
Daha fazla karmaşa, daha fazla iş yükü
ve daha fazla personel demek.
Noqnoq ile;
bütün bu karmaşayı çözmek için
yapman gereken tek şey
fotoğraf çekmek!
Yanlış okumadınız,
sadece etiketlerin fotoğrafını çekin ve
kalan bütün işi noqnoq halletsin...
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