
INTERACTIEVE ONTHAALKIOSK
EEN NIEUWE DIMENSIE IN DIGITAAL ONTHAAL

U wilt uw klanten inspireren en informeren? De bezoekersbeleving verhogen? 
De beste oplossing is er één dat klantvriendelijkheid en slimme onthaalfuncties combineert. 
Ontdek dit stijlvolle staaltje toptechnologie, die bezoekers rechtstreeks in verbinding brengt

met hun contactpersoon.

nieuw



EEN ALLROUNDER IN DE RUIMSTE ZIN

Goed nieuws voor wie hospitality naar een hoger niveau wil tillen, het imago van zijn organisatie 
wil boosten én de receptie wil ontzorgen. De nieuwste multi-inzetbare digitale informatiezuilen van 
Pixee ontzorgen u in een oogwenk en zijn onmisbaar voor een professioneel onthaal. 
Van patiëntenportaal tot productpresentatie. Visuele innovatie op haar best.

Knap design! Met deze eyecatcher springt uw logo meteen in het oog.

Kwalitatief afgewerkt met duurzaam metaal en uitgerust met een 22” touchscreen. 
Leverbaar in wit of zwart.

Innovatief staaltje van technisch vernuft.

Koppeling met uw bestaande telefooncentrale.

Wayfinding? Goed idee! Digital signage wijst bezoekers de weg.

Slimme software op maat van uw bedrijf, organisatie of woonzorgcentrum. 



SCOOR MET PIXEE!

Maak kennis met de selfservicekiosk die bezoekers registreert, 
de weg wijst en verbluft met een gerichte reclamebood-
schap. Minimale wachttijden. Maximale efficiëntie en gezond-
heidspreventie. Voeg een extra dimensie toe aan de bezoekers-
beleving door nieuwe of reeds aanwezige schermen onderling 
te connecteren. Multi-inzetbaar van hotelkamer, vergaderzaal tot 
dokterskabinet.

Registreren
Informeren
Inspireren
Pixee doet het allemaal.

Digitaal onthaal in meerdere talen, cloudbased en GDPR-proof.

Uw logo en huisstijl als blikvanger, ook op het scherm.

Koppeling met uw lokale telefooncentrale.

Ontvang een notificatie via SMS of mail.

Met wayfinding leidt u uw bezoekers optimaal naar de juiste ruimte.

Ultiem klantencomfort: eenvoudig in- en uitchecken of een enquête invullen.

Unieke code ingeven of QR-code laten scannen en klaar! Geen zorgen dankzij preregistratie.

Een tool die automatisch data genereert en analyses mogelijk maakt? Gevonden!

Ga zelf aan de slag en ontwerp eenvoudig pagina’s dankzij de ‘what you see is what you get’ editor.
Preventie zonder zorgen: van ingebouwde dispenser tot digitale registratie en Covid-vragenlijst.

10 redenen om voor de Pixee onthaalkiosk te kiezen:

Nòg meer slimme functies met de onthaalkiosk Plus.
Deze ultra geavanceerde informatiezuil koppelt extra tijdswinst aan 
veelzijdig gebruikscomfort. De intelligente functies laten toe dat 
klanten nog meer handelingen zelf verrichten, zoals een temperatuur- 
scan. Tegelijk kan het personeel sneller hulp bieden. Efficiëntie in 
gezondheidspreventie.

NEEM VOORSPRONG MET SMART+

VRAAG EEN GRATIS DEMO



Ontdek wat dé specialist in digital signage voor uw 
bedrijf kan betekenen.

FAMILY TV - IPTV - DIGITAL SIGNAGE - 
ONTHAAL - WAYFINDING

ONS UNIEK AANBOD

Pixee biedt de nieuwste vorm van gastvrijheid aan de beste prijs.
Kies de onthaalkiosk die best bij u past!

*Op basis van een looptijd van 3 jaar.

We maken het u graag gemakkelijk

Gratis levering en installatie (nationaal)

Automatisch de nieuwste updates

Service inbegrepen

Opleiding

Vraag vandaag nog een gratis demo! Vrijblijvend, dat spreekt voor zich.
Stuur een mailtje naar info@pixee.be of bel ons op +32 50 702 703.

€199/maand*
excl. BTW

ONTHAALKIOSK

Stijlvol, digitaal onthaal

22” touchscreen

Wayfinding

Digital signage koppeling

Ingebouwde intelligente functies

Telefonie, SMS en e-mail

€249/maand*
excl. BTW

Met geïntegreerde temperatuurscan.
ONTHAALKIOSK PLUS

Alle modaliteiten van de onthaalkiosk

Polstemperatuurmeting met geijkte 

medische sensor

Melding bij verhoogde temperatuur

Geavanceerde bezoekersstatistieken

NEEM VOORSPRONG MET SMART+


