
NOHISTO SMART VISITOR COUNTER

• Smart Visitor Counter: de nieuwste software oplossing van 
NoHisto.

• Bewaak alles op het gebied van Social Distancing.
• Crowd Management.
• Real-time beschikbaarheid van ruimtes en wachttijden.
• Real-time kennis van hoeveelheid mensen die ruimtes 

binnenkomen en verlaten.
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De toegang is het eerste visitekaartje wat je als 
organisator afgeeft. Een prettige, voorspoedige ervaring 
zorgt voor een positief ontvangst.   



INFORMATIE

• NoHisto Smart Visitor Counter zorgt dat 
overal de juiste informatie getoond word.

• Er kunnen meerdere informatieschermen 
geplaatst worden.

• Informatie kan op ieder gewenst moment 
aangepast worden.

• Duidelijke communicatie en informatie naar 
uw bezoekers.



NoHisto Smart Visitor Counter biedt de oplossing als 
het gaat om Crowd Management.

CROWD MANAGEMENT

Het is mogelijk om meerdere zones in te stellen 
waarbij er met een maximale capaciteit per zone 
gewerkt kan worden. Op deze manier ondersteunt de 
NoHisto Smart Visitor Counter je maximaal met het 
benutten van de beschikbare ruimtes.

Zone- inde l ing  ter re in



DASHBOARD

• Via uw dashboard kunt u alles nauwkeurig 
volgen en wordt de data elke 30 seconden 
bijgewerkt. 

• Zie op elk gewenst moment de capaciteit in 
elke ruimte. 

• U kunt deze gegevens goed gebruiken om de 
services naar uw gasten te verbeteren.

• Krijg inzicht in uw bezoekersstroom.

• U geeft aan hoeveel personen zich maximaal in 
een ruimte mogen bevinden,  NoHisto Smart 
Visitor Counter regelt dit. Deuren en/of 
tourniquets kunnen vergrendelt of ontgrendelt 
worden.

• Er kunnen meerdere informatie schermen 
geplaatst worden. NoHisto Smart Visitor 
Counter zorgt dat overal de juiste informatie 
getoond word.
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