
Welkom! Ontvangst Portal

Technology met een persoonlijke touch

Een gastvrije technologische oplossing die aansluit op de moderne 
ontwikkelingen en past bij uw gewenste bezoekbeleving. 
Daarbij houden we rekening met imago, kosten en vooral de mens. 
We verliezen de veiligheid van u, uw medewerkers en bezoekers niet 
uit het oog.

De persoonlijke touch

Uw bezoek verdient die extra aandacht! 
Wij noemen dat Hospitology: de 
combinatie van hospitality en 
technology.

De Welkom! portal ondersteunt iedere 
gastvrouw. Zij kan zich zo focussen op de 
persoonlijke ontvangst van uw bezoekers.

Deze moderne en technologische 
oplossing is geheel passend te maken aan 
uw bezoekbeleving. 
Hierbij verliezen we de 
veiligheid niet uit
het oog.

Geautomatiseerde processen

De Welkom! portal combineert automatisering 
en gastvrijheid. 

Met onze kennis en ervaring uit het security 
en hospitality vak ontwikkelden wij een 
betrouwbare, veilige en gebruiksvriendelijke 
portal.

Onze oplossing leveren we standaard in de 
vorm van één geprogrammeerde tablet. 
Deze kan naar wens geïntegreerd 
worden in een zuil.  De portal is uit 
te breiden met meerdere tablets. 

Warm Welkom! Rijk Welkom! Ultiem Welkom!

Vind de gastvrijheid die bij u past

De basis voor uw 
hospitology. Een 
professioneel ontvangst 
passend bij uw organisatie.

 Afspraakbevestiging
 Herinneringsberichtgeving
 Agenda integratie
 Reisinformatie
 Bereikbaarheid
 Aanwezigheidsregistratie
 Calamiteiten overzicht
 Informeren 

contactpersoon
 WiFi verstrekking
 Wensen van uw gast
 Uitcheckprocedures
 Bedank bericht

Hospitology met een extra 
touch. Een volledige 
gastvrijheid die past bij uw 
organisatie.

Warm Welkom! verrijkt met:

 Locatie-instructies
 Parkeerprocessen
 Toegangsverlening
 Veiligheidsinstructies met 

toetsing en bewaking op 
geldigheidsdatum

 Belevingsevaluatie

Excellente hospitology. 
Ultieme gastvrijheid op 
maat waarbij 
kwaliteitsborging centraal 
staat.

Rijk Welkom! uitgebreid met:

 FMIS integratie
 Ruimtereserveringen
 Meerdere veiligheids-

instructies mogelijk
 Integratie met toegangs-

controlesysteem 
van Paxton en Genetec

 Mogelijkheid om ID te 
gebruiken 
bij aanmeldproces

• Abonnementsprijs per 
maand

• We helpen je van A tot Z 
met opstarten

Inclusief 
• Firewall
• 24/7 technische 

ondersteuning
• Gratis maandelijkse 

updates

Op maat Op maat

€ per maand 3 jaar 5 jaar

Basis installatie
met 1 tablet

€ 175,00 € 135,00

Extra tablet 
(optie)

€ 60,00 € 42,50

Zuil 
(optie)

€ 17,50 € 10,00

• Indien wenselijk kan de hardware 
aangeschaft worden, voor een 
eenmalig bedrag.

• Alle prijzen zijn excl. BTW

Op maat Op maat

De passende bezoekbeleving vinden

Welkom! heeft jarenlange ervaring in het vinden en creëren van een passende bezoekbeleving. Welkom! kijkt 

samen met u naar de ontvangst, het verblijf én vertrek van uw bezoek. Met een modulair aanbod realiseren we dat 

deze beleving past bij uw doelstellingen, bedrijfscultuur en identiteit. Zo versterken we uw imago. Het juiste gevoel 

benadrukken en de juiste indruk achterlaten bij uw bezoek, dat is de kern van Welkom!

welkombijwelkom.nl

Uw customer journey volledig gedigitaliseerd

Met de Welkom! portal worden registratie- en veiligheidsrichtlijnen op een nieuwe wijze onderdeel van 
de bezoekbeleving. Alles volgens de privacy wetgeving.
Het ontvangstproces verloopt hierdoor efficiënter. Uw gastvrouw heeft nu de vrijheid om dynamisch uw 
bezoekers te ontvangen, passend bij uw imago.  
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