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Gjesteregistreringsklient 
onVisits gjesteregistreringsklient gir en profesjonell og effektiv mottagelse for dine besøkende. Ved 
ankomst legger besøkende selv inn sine data på klienten, og disse overføres til adminweben der de 
enkelt kan administreres. 

 

 

 

Gjesteregistreringsklienten har også hurtigknapper for raskt og enkelt å få utført funksjoner gjesten 
kan ha behov for. Gjesten kan blant annet velge språk, be om assistanse, melde om varelevering, 
bestille taxi, få trådløs gjestenettilgang , parkeringsbevis og ordne tilgang ved glemt adgangskort. 

 

Bakgrunnsbilde, logo, farger og design på gjesteregistreringsklienten tilpasses til din bedrifts ønsker 
og behov. 

Bli kjent med onVisit adminweb 
Vi vil nå lose deg gjennom besøkssystemet onVisit. Du vil få et innblikk i hvilke funksjoner vi tilbyr og 

hvordan disse kan brukes.  Våre kunder bruker programmet på mange ulike måter. Dere tilpasser 

bruken slik dere selv ønsker å jobbe.  

onVisit har mange moduler, og noen av disse er tilleggstjenester. Det kan derfor være at din versjon 

av onVisit mangler noen av de funksjonene vi beskriver her.  

Denne veiledningen vil gi deg en innføring i de funksjonene en resepsjonist har tilgang til. Vi har en 

egen administrasjonsveiledning som gir en detaljert beskrivelse av de ulike innstillingene i onVisit. 

Vi vil nå først forklare deg navigasjonen og de ulike knappene i systemet, deretter ser vi på 

funksjonene under hvert enkelt menypunkt. 
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Navigering 
Når du starter onVisit vil du komme inn på en side som viser deg hvilke besøk dere har i 
dag. Du kan navigere mellom de ulike skjermbildene via menyen på venstre side.  

Vi har delt menyen inn i tre hovedområder; Besøkende, Rapporter og Velg skriver.  

Hvert hovedområde inneholder en liste med funksjoner. Du får fram disse ved å klikke på 
hovedområdet.  

Menyen er rettighetsstyrt, og du vil kun se de funksjonene du har tilgang til.  

 

Øverst i høyre hjørne finner du linker til noen globale funksjoner: 

-  Flaggene lar deg endre språk på siden.  

- Spørsmålstegnet fører deg til vår supportside. Der finner du informasjon og tips om hvordan 

du kan løse problemer som kan oppstå.  

- Hjulet fører deg til våre administrasjonssider og  

- Tilkall hjelp: hvis du har aktivert alarmfunksjonen vil du 

også finne en link for å tilkalle hjelp. Ved å trykke på 

denne, kan du raskt sende en melding til predefinerte mottagere. 

- Navnet på brukeren du logget inn med er også en egen link. Ved å klikke på denne, kommer 

du til en side der du kan sette dine egne brukerinnstillinger. 

Verktøylinjeknapper 
Mye av informasjonen i onVisit vises i lister. På hver rad i disse listene vil du finne ulike ikoner. Vi 
kaller disse ikonene for verktøylinjeknapper. Du bruker disse til å utføre en handling på en bestemt 
rad.  

 

Eksempler på vektøyslinjeknapper:  

 

 
Setter gjesten som avreist 

 
Setter gjesten som ankommet 
 

 
Skriver ut besøkslapp 

 
Skriver ut parkeringslapp 
 

 
Sender SMS med info om tilgang til trådløst gjestenett 
 

 
Gir tilgang til å redigere opplysninger om besøket og den besøkende 
 
Sender link til gjesten med info om taxibestilling 
 

Funksjonsknapper 
Når du ønsker å jobbe med flere av radene i listen samtidig er det lurt å bruke funksjonsknappene. 
Disse knappene er plassert over listen. Du velger først om endringene skal gjelde valgte besøkende 
eller alle. Hvis du velger valgte besøkende må du krysse av for de radene du ønsker å endre. Når 
dette er gjort klikker du på en av funksjonsknappen. NB! Funksjonsknappene finnes kun i 
skjermbildet «Finn besøkende» og «Rediger gjesteimport». 
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Filtrering 
Ved mange besøk kan listene over besøk bli veldig lange. For å gi dere en bedre oversikt har vi lagt 
inn ulike muligheter for filtrering. Hvilke filtreringsmuligheter som finnes varierer i de ulike listene.  

 

 

 

Alle listene som viser pågående besøk tilbyr filtrering på gjestestatus. Du kan vise «Alle», de som er 
«Sjekket inn «og de som er «Sjekket ut». Vi har også lagt inn mulighet til å filtrere på formålet med 
besøket. Slik kan du velge å se kun gjester, kontraktører eller f.eks. de som har glemt adgangskortet. 

Har du flere firma og/eller resepsjoner i løsningen din vil det dukke opp filtrering også på disse. Det 
er viktig å huske på at et firma kan være lokalisert i flere resepsjoner.  

De ulike resepsjonene kan også være i ulike tidssoner. Besøksperioden vil alltid vises i lokal tid på 
tilhørende resepsjon, og ikke i din lokale tid. Velger du å vise alle firma i alle resepsjoner vil 
besøksperioden kunne tilhøre ulike tidssoner. Ved å føre musepekeren over tidsperioden for besøket 
vil du se hvilken tidssone som er brukt.  

Brukerprofil 

Når du kommer inn i administrasjonsprogrammet vil du i øverste høyre hjørne se hvilken bruker du 
er logget inn med. I parentes bak navnet ditt ser du navnet på din standardresepsjon.  
Ved å klikke på navnet kommer du til din brukerprofil. Her kan du velge standardresepsjon (hvis dere 
har flere i løsningen) og du kan sette hvilket standardspråk du vil bruke i grensesnittet.  
Standardspråket brukes også på de varslene du mottar som besøksmottaker. Det betyr at hvis du 
velger engelsk i brukerprofilen din vil varslene bli sendt til deg på engelsk. 
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Besøk i dag 
Vi har to lister som du kan bruke til å se dagens besøk. De viser samme innhold og gir deg mulighet til 
å utføre de samme handlingene, men er strukturert på ulike måter.  

For å få en rask oversikt går du til listen «Besøk i dag». Du finner denne under hovedmenyen 
«Besøkende». Her vises alle besøk på samme side delt opp i tre ulike lister. Denne er fin å bruke på 
dager der du ikke har så mange besøk. 

«Besøk i dag (filtrert)» egner seg best når du har et stort antall besøk.  Du velger her om du vil se 
pågående besøk, besøk som ikke har startet eller avsluttede besøk. I tillegg kan du filtrere på 
gjestestatus, formål med besøket, firma og resepsjon.  

Listene sorteres ved å trykke på overskriftene. Standard sortering er at nyeste besøk kommer øverst i 
listen. NB! Disse listene oppdateres ikke automatisk. Du må trykke F5 på tastaturet ditt for å få en 
oppdatert liste. 

Alle besøk vises med lokal tid for resepsjonen der besøket er registrert. Du kan se hvilken tidssone 
besøket tilhører ved å føre musepekeren over besøksperioden. 

I tillegg til standardinformasjonen du ser på bildet under er det mulig å få vist besøksmottakers 
firmanavn, avdeling og stedsinformasjon. Du kan også velge om listene skal vise besøksperioden, 
starttid, siste inn/utsjekk eller avreisetid. Det er også mulig å skjule årstallet.  Sidevelgerne som lar 
det bla i listen når du har mange besøk, kan skrus av. Disse opplysningene og funksjonene må skrus 
på/av i innstillingene sentralt.  
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Registrer at en gjest er ankommet 
Når en gjest har ankommet kan du klikke på ikonet som ligger på samme linje som navnet på 
gjesten.  

Gjesten flyttes da fra listen «Besøk som ikke har startet» til listen «Pågående besøk». Statusen 
markeres med en grønn lampe. Hvis dere har satt på varsling ved ankomst vil det nå automatisk gå 
en SMS og/eller epost til besøksmottaker om at gjesten har ankommet resepsjonen. 

NB! Det er kun første gang gjesten registreres som ankommet at det går ut varsel. Dette er viktig å 
huske på ved besøk over flere dager.  

 

Skriv ut besøkslapp og parkeringsbevis 
Du kan skrive ut besøkslapp og parkeringsbevis før gjesten ankommer eller når vedkommende har 
kommet.  

For å skrive ut besøkslapp klikker du på  ikonet.  

Parkeringsbevis skrives ut når du klikker på  ikonet.  

Parkeringsikonet er kun synlig hvis det er lagt inn informasjon i feltet «Bil regnr.» . Finner du ikke 
dette feltet er ikke funksjonen «Parkering» skrudd på i deres onVisit installasjon.  

NB! Utskrift fra dette grensesnittet krever at en utskriftstjeneste er konfigurert, og at du har valgt 
en skriver under menyen «Velg Skriver». 

 

Send info om trådløst gjestenett 
En av tilleggstjeneste til onVisit er å gi gjesten tilgang til bedriftens trådløse gjestenett. 

Hvis dere bruker denne funksjonen kan du sende gjesten tilgangsinformasjonen ved å klikke på 
ikonet. Gjesten vil da få en SMS med nødvendig informasjon.  

NB! For å kunne sende SMS må varslingstjenesten via SMS være skrudd på. 

 

Send SMS til gjest og besøksmottaker 
Hvis dere har satt opp en SMS-tjeneste slik at det er mulig å sende SMS fra onVisit, vil dere i listene 
se at mobilnummeret og navnet til besøksmottaker er understreket. Dette er linker. Når du klikker på 
disse vil du få opp et vindu der du kan skrive inn en melding og sende en SMS direkte til 
vedkommende.  

 

Rediger et besøk   
Av og til kan det være at du trenger å endre informasjonen på et besøk.  

Når du klikker på rediger ikonet vil du komme inn i et nytt skjermbilde.  

Her kan du endre besøksmottaker, besøksinformasjon og informasjon om gjesten. Hvis dere bruker 
adgangskortmodulen kan du legge inn kortnummeret og markere kortet som utlevert. Du kan også få 
utført de samme handlingene som verktøylinjeknappene gir deg i oversikten.  

 

Registrer at en gjest har reist 
For å markere at gjesten har reist, trykker du på  ikonet . Gjesten settes da som utsjekket, og 
statusen markeres med en rød lampe.  

Når besøksperioden er utløpt vil gjesten flyttes over til listen «Avsluttede besøk». Hvis du ønsker å 
avslutte besøksperioden tidligere, klikker du på rediger  ikonet, og velger deretter handlingen 
«Avslutt besøk». 
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Hvis onVisit er satt opp slik at flere inn- og utsjekk på samme besøket ikke er tillatt vil et klikk på 
ikonet avslutte besøket selv om besøksperioden ikke er ferdig.  

Slette et besøk 
Du kan slette et besøk fra onVisit. Klikk på rediger  ikonet, og velg deretter knappen «Slett» 
nederst til høyre i skjermbildet.  

NB! Du vil ikke få spørsmål om du virkelig ønsker å slette brukeren, så bruke denne knappen med 
forsiktighet.  

 

Ny gjest til samme besøk 
Av og til hender det at det kommer flere gjester til et besøk enn det som er forventet. En rask måte å 
registrere inn den nye gjesten på er å velge å redigere en av de andre gjestene på besøket. I 
redigeringsskjermbildet vil du nederst finne en knapp som heter «Ny gjest til samme besøk». Klikk på 
denne og legg inn informasjon om den nye gjesten. Du kan også krysse av for ulike handlinger som 
skal skje ved lagring, f.eks. «Sett gjesten som ankommet», «Skriv ut besøkslapp». Når du lagrer 
besøket vil en ny rad komme i besøksoversikten. Raden du klikket på for å redigere vil ikke bli endret.  

 

Anonymisere persondata 
Hvis dere har skrudd på at gjesten må akseptere lagring av persondata vil linken «Anonymiser» 
komme frem på alle rader i listen «Avsluttede besøk». Når du klikker på denne linken vil enten 
gjestens navn og mobilnummer bli fjernet fra besøket eller selve besøket vil bli slettet. Hva som skjer 
styres av innstillinger som er satt sentralt. 

NB! Det er kun besøk der det er registrerte telefonnummer på gjesten som kan anonymiseres. 

Registrer nytt besøk 
Hvis du ønsker å registrere ett besøket selv, eller du vil registrere det på forhånd velger du 
funksjonen «Registrer nytt besøk» under hovedmenyen «Besøkende». Du vil da få fram et nytt 
skjermbilde der du registrerer informasjon om besøksmottaker, den besøkende og hvor og når 
besøket er. Du kan også velge ulike handlinger som skal skje ved lagring. 
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Valg av resepsjon 
Hvis det i din løsning er flere resepsjoner må du velge i hvilken resepsjon besøket skal registreres. 
Verdien som vises når du åpner vinduet vil være din standardresepsjon. Har du ikke valgt en 
standardresepsjon vil systemets standardresepsjon brukes. Husk at resepsjonene kan være lokalisert 
i ulike tidssoner. Fra-tidspunkt er alltid klokken når du åpner skjermbildet. Til-tidspunkt settes 
automatisk på grunnlag av en sentral innstilling som angir lengden på besøket. Tidspunktet kan 
overstyres ved å velge bruke dato- og tid-velgerne. Tidssonen hentes alltid fra valgt resepsjon.  

NB! Verdiene i feltene «Fra» og «Til» settes kun ved åpning av skjermbildet, og ikke ved endring av 
resepsjon. Tidssonen følger alltid valgt resepsjon. 

Husk at hvis du befinner deg i en annen tidssone enn den resepsjonen som er valgt ved åpning av 
skjermbildet, vil ikke tidene samsvare med din klokke. 

 

Formål med besøket 
Besøk av gjester registreres som standardbesøk, og hvis dette er eneste formålet dere har vil ikke 
valg av formål vises. De fleste installasjoner av onVisit har kun dette ene formålet.  

Andre tilgjengelige formål i onVisit er «Kontraktør», «Besøkende ansatt» (ansatt fra et annet 
avdelingskontor), «Glemt adgangskort», «Gruppe, ingen varsling» og «HMS presentasjon». Alle disse 
bortsett fra «Gruppe, ingen varsling» tilhører ulike tilleggsmoduler dere kan kjøpe.  

 

Bruk av kommentar 
I kommentarfeltet kan du f.eks. legge inn opplysninger om utlån av verneutstyr, grunner for besøket, 
om de skal ha lunsj, har allergier osv. Kommentaren blir vist i besøksoversiktene. 
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Besøk over flere dager 
Hvis gjesten skal være hos dere mer enn en dag, endrer du dato i Til-feltet til avreisedato. Besøket vil 
da automatisk være gyldig i den valgte perioden, og gjesten trenger ikke å registrere seg inn på nytt.  
Ved bruk av skanner kan gjesten skanne besøkslappen når han går og når han kommer neste dag, og 
på denne måten selv sjekke seg inn og ut på samme besøk. Flere inn- og ut-sjekk på samme besøk er 
kun tilgjengelig hvis denne funksjonaliteten er skrudd på sentralt.   

NB! Hvis gjesten bruker gjesteregistreringen de andre dagene istedenfor skanneren vil det blir 
registrert et nytt besøk hver dag. Dette kan skape litt rot i besøkslistene.  

 

Informasjon om besøkende 
En del funksjoner i onVisit trenger mobilnummer og/eller e-post adresse for å fungere. Det kan 
derfor være lurt å legge inn informasjon om dette hvis det er tilgjengelig. Mobilnummeret kan settes 
slik at det alltid må være utfylt . Hvis dere ikke ønsker å bruke mobilnummer i det hele tatt kan dere 
skjule det fra skjermbildet. 

Gjestens firma kan også settes til å være påkrevd. Dette feltet kan ikke skjules.  

Justering av disse verdiene utføres i innstillinger sentralt. 

 

Adgangskort 
Du kan også legge inn informasjon om adgangskort. Kortet kan kun settes til utlevert etter at gjesten 
har ankommet. NB! Denne funksjonen krever at Adgangskortmodulen er installert. 

 

Handlinger ved lagring 
Til høyre i skjermbildet er det en liste med handlinger du kan få utført ved lagring. Disse er nyttige å 
bruke hvis du registrerer gjesten mens vedkommende venter. Dette er handlinger som å sette 
gjesten som ankommet, sende gjestenettpålogging via SMS, sende registreringsbekreftelse med e-
post og/eller SMS og å skrive ut besøkslapp eller parkeringslapp. 

NB! Flere av handlingene er også tilgjengelige i skjermbildet etter lagringen, men de må da utføres 
en om gangen. 

 

Send registreringsbekreftelse 
Du kan nå enkelt sende bekreftelse til gjesten med informasjon om besøket enten på e-post og/eller 
SMS via registreringsbildet. Hvis det er satt på i innstillingene at QR-kode sendes med invitasjonen vil 
gjesten ved ankomst kunne skanne denne for å registrere seg inn på besøket. Dere kan også i 
innstillinger sette om det skal skrives ut en besøkslapp eller ikke når gjesten skanner seg inn ved bruk 
av QR-kode. Bruk av invitasjoner med QR-kode både forenkler gjestens registrering ved ankomst og 
gjør hele prosessen raskere. 

 

Ny gjest til samme besøk 
Etter lagring vil du få opp en ny knapp der du kan registrere en ny gjest på samme besøk. 
Informasjonen om besøksmottaker og besøkstidspunkt vil da være forhåndsutfylt, slik at du kun 
trenger å legge inn nødvendig informasjon om den nye gjesten.  

 

Registrering av grupper 
Får du en gruppe på besøk kan det være lurt å registrere disse inn i et regneark i Excel og bruke 
funksjonen «Importer gjester fra Excel». Du finner funksjonen under hovedmenyen 
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«Administrasjon». NB! Vi har en egen Excel-mal som skal brukes til dette formålet. Du finner mer 
informasjon om dette i kapittelet om Gruppefunksjonalitet. 
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 Finn besøkende 
I funksjonen «Finn besøkende» kan du uavhengig av dato på besøket, søke etter og finne registrerte 
besøk. Alle handlingene du finner i «Besøk i dag» er tilgjengelige også her.  

Skjermbildet er delt i tre seksjoner. Øverste del inneholder felter du kan bruke til å begrense søket. 
Når du har klikket på søkeknappen vil det komme fram en liste nederst med søkeresultatet. Du kan 
sortere denne listen ved å trykke på overskriftene.  

Mellom søkefeltene og søkeresultatet ditt er det en rad med funksjonsknapper. Disse bruker du når 
du ønsker å utføre handlingene på mer enn ett besøk samtidig. 

Verktøylinjeknappene virker på samme måte som i besøksoversiktene. Du bruker disse for å utføre 
handlinger på et besøk. Besøk som er avsluttet, kan ikke redigeres og vil ikke ha verktøylinjeknapper. 

Alle besøk vises med lokal tid i forhold til lokasjonen til resepsjonen. Du kan se hvilken tidssone 
besøket tilhører ved å føre musepekeren over besøksperioden. 

 

 

 

Finn rett besøk 
Du søker frem besøkende ved først å angi en besøksperiode. Hvis du ønsker å begrense søket ditt 
ytterligere kan du legge inn navn (fornavn og etternavn) på gjesten, gjestens firma, velge nøkkelord 
eller status. Gjestestatus brukes når du tillater flere inn/-utsjekk per besøk. Du kan da filtrere på om 
de er inne eller ute. Har du flere firma eller/og resepsjoner i din løsning kan du også filtrere på disse. 

Hvis du kun har filtrert på besøksperiode vil alle registrerte besøk med ankomstdato i valgt periode 
bli listet ut. 

 

Finn alle gjester med parkeringsbevis 
Ved å krysse av i feltet for parkeringslapp kan du ta ut en oversikt over gjester som er registrert med 
parkeringsbevis. Husk at du søker innenfor en tidsperiode. 
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Bruk av nøkkelord og tagging 
Når du har importert gjester med nøkkelord eller har tagget besøk kan du gjenfinne disse ved å 
filtrere søket på nøkkelordet. Husk at kun nøkkelord som er registrert med besøk innenfor angitt 
ankomstdato, vil vises. Nøkkelord brukes til å sette sammen grupper av besøkende. 

Du kan tagge et besøk ved å klikke på avkrysningsboksen for tag i besøksoversiktene. NB! 
Taggfunksjonen må være skrudd på sentralt før tagging i listen er mulig. 

Ansattsøk 
Det finnes også en funksjon for å søke opp ansatte fra adminweben. I listen ser du den ansattes navn 
og telefonnummer understreket; ved å klikke på disse linkene får du opp mulighet til direkte å sende 
e-post (klikk på navn) eller SMS (klikk på telefonnummer) til vedkommende. 

Evakueringsliste 
Evakueringslisten finner du under hovedmenyen 
«Rapporter». Listen inneholder informasjon om 
alle pågående besøk.  

Listen viser navn, firma og mobilnummer til 
gjesten, navn og mobil på personen de besøker, 
dato/tid når gjesten ankom og resepsjon eller 
bygning. Listen kan grupperes per bygg eller 
resepsjon. Denne listen kan også skrives ut. Det er 
da deres lokale skriver som brukes, og ikke skriver 
valgt i menyen «Velg skriver». 

Hvis du bruker funksjonen med flere inn/ut-sjekk 
per besøk kan du sette at kun besøk som er inne 
vises. 

Du kan også sette at besøk med status ute skal 
vises hvis utsjekk har skjedd for x timer siden. Standardverdi for x er 1 time. Disse justeringene gjøres 
i innstillinger sentralt. 

 

Funksjonen «Massevarsling på SMS» sender SMS til ansatte og gjester. Du kan velge om du vil sende 
SMS til alle ansatte eller til kun de som har gjester. Det er også mulig å begrense utsendelse til en 
eller flere resepsjoner.  

NB! Velger du å sende SMS til alle ansatte får alle SMS uansett hvilken resepsjon de tilhører.  

For å begrense utsendelsen, spesielt hvis dere har ansatte i flere bygg, kan det være lurt å sende kun 
til ansatte som har gjester.  

Velger du da en resepsjon i tillegg er det kun ansatte 
med gjester i denne resepsjonen som får SMS.  

Massevarslingen er en tilleggsmodul til onVisit. Modulen 
skrus på sentralt.  
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Assistentfunksjon 
Assistentfunksjonen gir deg mulighet til å si at en annen person skal ta imot dine beskjeder. 
Funksjonen kan f.eks. brukes hvis en assistent skal motta beskjedene til sjefen eller når en vikar skal 
overta for en annen i en periode. 

Hvis dine gjester forholder seg til en funksjon eller gruppe istedenfor enkeltansatte kan du registrere 
f.eks. Team A som en ansatt i onVisit. Gjesten velger da Team A som besøksmottaker ved ankomst. 
Ved å sette opp at gruppen av ansatte er assistenter til fellesbrukeren Team A (sjef) vil alle de ansatte 
i teamet få melding når gjesten ankommer. 

For å opprette en sjef – assistent relasjon velges først Bruker (Sjef) nederst til venstre i skjermbildet. 
Velg ønsket bruker fra brukeroversikten. Oversikten kommer opp når du klikker på knappen Velg 
bruker. Deretter velges brukeren som skal være assistent i «Referanse til bruker (assistent)» på 
samme måte. Trykk deretter lagre.  

Alle assistentrelasjonene vises på denne siden. For å slette en relasjon velges slett til høyre i 
skjermbildet (rødt kryss). Brukerne vil etter sletting få tilbake sine ordinære roller.  

Hvis du ønsker at både assistent og sjef skal motta meldinger, oppretter du i tillegg til en Sjef-
assistent relasjon også en relasjon der sjefen er både sjef og assistent. Se eksempel under. 

Du må ha tilgang til administrasjonspanelet for å kunne sette opp en sjef-assistent relasjon. 

 

 

 

Alarmknapp 
Øverst i høyre hjørne finner du en link som gir deg mulighet til å tilkalle hjelp. Funksjonen kan settes 
opp til å sende en SMS med en gang du klikker på linken. Det går da en melding, som er skrevet på 
forhånd, direkte til en eller flere predefinerte mottakere. Dette oppsettet kan f.eks. brukes til å 
tilkalle vakter ved problem i resepsjonen. 

Hvis alarmknappen er satt opp til å ikke sende melding umiddelbart vil du få opp en dialogboks når 
du klikker på linken. Har kan du redigere teksten før du sender meldingen.  

Hvordan funksjonen skal virke og hvem som skal motta meldingen settes opp sentralt. Det kreves en 
egen tillatelse for å se alarmknappen. 
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Gruppefunksjonalitet 
I onVisit kan du gruppere besøk ved bruk av nøkkelord. Eneste mulighet for å legge på nøkkelord i 
dag er via Excel-import av gjester. Når gjestene er lest inn kan importen redigeres enten i funksjonen 
«Rediger gjesteimport» eller i «Finn besøkende».  

Importer gjester fra Excel 
Importfunksjonen er lur å bruke når mange gjester skal mottas samtidig, f.eks. ved kurs, møter eller 
konferanser. Gjestene vil bli registrert med status «Ikke ankommet». Når gjestene ankommer, kan du 
endre status til på alle samtidig til «Ankommet», og om ønskelig skrive ut besøksbevis.  

For å kunne importere gjestene fra Excel må du bruke en mal som vi har laget. Malen åpnes og lastes 
ned ved å klikke på Excel-ikonet øverst på siden.  

 

Malen ser slik ut: 

 

 

Legg inn informasjonen eksakt som i eksempelet. Dato og klokkeslett må være på formatet 
DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm. Det er lurt at alle felter som du ønsker skal være med legges inn, slik at du 
unngår manuell oppdatering av besøkene i etterkant.  

Merk at «First name», «Last name», «Company», «Mobile», «Arrival date» og «Departure date» er 
påkrevde felt, som alle må fylles ut for at importen skal kunne utføres.  

Mangler du mobilnummer på en gjest kan du legge inn verdien 0.  

NB! Vi anbefaler å legge inn en verdi i feltet Grouping Keyword. Det er verdien her som brukes som 
nøkkelord for å gjenfinne gruppen. 

Du kan legge hele gruppen i en Excel-fil, men du kan også dele opp gruppen i flere filer. Bruk av 
samme Grouping Keyword (nøkkelord) vil binde gruppen sammen i funksjonen «Finn besøkende». 

 

 

 

Før du kan starte importen må du først velge hvilket firma de besøkende skal til. Deretter velges 
resepsjon, og besøksmottaker. Hvis dere ikke har en ansatt som gruppen skal besøke, f.eks. ved kurs, 
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kan dere opprette en bruker f.eks. Kursvert til å være besøksmottaker for disse gruppene. Kursverten 
må registreres som bruker i onVisit før du kan importere gjestene. Du gjør dette i funksjonen 
«Brukere» i kontrollpanelet. Dette krever egne rettigheter. 

Etter at firma, resepsjon og besøksmottaker er valgt går du til «Last opp fil», Klikker på knappen 
«Velg» og finner Excel-malen du har laget med besøkende.  

Hvis dere har tilgang til flere formål med besøket sjekk at rett formål er valgt. Standard besøk er 
standard formål i onVisit.  

Du kan også legge til en kommentar. Alle gjestene du importerer vil bli da markert med samme 
kommentar. 

Når du er klar klikker du på knappen «Start import». Når importen er utført vil du få en melding om 
antall gjester som er importert. Eventuelle feilimporter vil også vises sammen med en beskrivelse av 
hva som gikk galt. Du må utføre de endringene i Excel-malen, og forsøk igjen.  

De importerte gjestene vil være tilgjengelige for behandling under «Finn besøkende» og «Rediger 
gjesteimport». 

 

Rediger gjesteimport 
Når Excel-filen er importert finner du den igjen i funksjonen «Rediger gjesteimport». Dette 
skjermbildet viser en oversikt over gjesteimporter sortert etter dato. Importene kan også skilles fra 
hverandre ved hjelp av nøkkelord og antall gjester. På raden til den aktuelle importen finnes valget 
«Feilimport». Klikker du her slettes alle besøkene i importen. 

 

 

Rediger ikonet på raden for hver enkelt import, åpner et nytt skjermbilde, der alle de 
importerte gjestene og informasjonen om disse kan endres, enten som en gruppe eller individuelt. 
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Dette skjermbildet fungerer på samme måte som «Finn besøkende» bortsett fra at du ikke kan søke 
fram gruppen selv. Det er kun de besøkende som var i den valgte Excel-filen som vises. 

 

Finn gruppe i Finn besøkende 
I «Finn besøkende» kan du enkelt søke frem den gruppen med gjester som du importerte. Velg en 
periode som inneholder ankomstdatoen. Deretter kan du filtrere gjestene etter det nøkkelordet du 
registrerte på gruppen i Excel-malen.  

Gruppen kan nå behandles svært effektivt som en enhet, for eksempel for samtidig innsjekk, utskrift 
av besøkslapper eller utsendelse av invitasjoner. Du bruker funksjonsknappene til dette. Ved å bruke 
nedtrekksmenyen «Endringene gjelder…» kan du velge om endringene skal gjelde alle besøkende 
eller bare noen, som da markeres.   

 

Planlagte besøk 
Ønsker du en oversikt over forhåndsregisterte gjester kan du bruke rapporten «Planlagte besøk». 
Rapporten kan filtreres på «Firma», «Resepsjon» og «Ankomstdato».  

 

 

Du kan også velge å eksportere alle de planlagte besøkene du har søkt frem til et Excel-dokument, 
som vil ordnes etter følgende mal. 
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Praktisk innføring i onVisit 
Vi har i laget opplæringsvideoer som tar for seg de viktigste funksjonene i onVisit:  

https://adaptivehelp.zendesk.com/hc/no 

  

Support 
Svar på de vanligste spørsmålene under: https://adaptivehelp.zendesk.com/hc/no 

Finner du ikke svaret på det du lurer på? Du kan sende henvendelser til vår supportavdeling hele 
døgnet på support@adaptive.no, så kontakter vi deg så raskt som mulig. 

Haster det? Ring oss på +47 99 56 36 36 

  

Tom for etiketter eller behov for annet utstyr? 
Vi har etiketter, skrivere, skannere og plastlommer på lager. Dette kan enkelt bestilles på 
http://adaptive.no/shop/ eller kontakt oss på support@adaptive.no, så ordner vi med rask leveranse. 
Vi skaffer også nye PCer til gjesteregistrering hvis dere har behov for det. 

  

Tilleggstjenester og nye versjoner 
Vi utvider stadig onVisit med nye spennende tilleggstjenester. Vi vet at behovene deres stadig er 
under utvikling, så kikk gjerne innom denne siden i blant for å se hva onVisit kan bidra med: 
http://adaptive.no/onvisit-tilleggstjenester/.  

Vi jobber hver dag med å gjøre onVisit til et enda bedre produkt, og vi setter stor pris på forslag som 
kan hjelpe oss med dette! 

 

https://adaptivehelp.zendesk.com/hc/no
https://adaptivehelp.zendesk.com/hc/no
mailto:support@adaptive.no
http://adaptive.no/shop/
mailto:support@adaptive.no
http://adaptive.no/onvisit-tilleggstjenester/
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