
Smart hospitality dienstverlening t.b.v. beheersbare medewerkers- en bezoekersstromen



Beste relatie,

We zien als hospitality dienstverlener een toenemende behoefte bij onze 
opdrachtgevers om mee te denken in oplossingen die een veilige en 
verantwoorde ontvangst mogelijk maken ten tijde van de corona crisis.

Het verantwoord opschalen van medewerkers- en bezoekersstromen is er 
daar één van. Met onze My Amigo “bezettingsbarometer” bieden we real-
time inzicht in de bezettingsgraad van locaties en/of afdelingen en tonen 
we met een eenvoudige kleurcodering of het verstandig is om nog binnen 
te gaan. Hiermee doen we, conform het overheidsbeleid, een beroep op 
de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en bezoekers.

Tevens bieden we u en onze (eventuele) hospitality medewerker 
informatieve ondersteuning bij de praktische uitvoering van uw 
ontvangstbeleid in de huidige 1,5-metermaatschappij.

We dragen hiermee bij aan een veilige en verantwoorde ontvangst, 
met behoud van een gastvrij welkom.

Met vriendelijke groet,
Embrace Hospitality Services



Scan uw QR-code    [ - ]
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Medewerkers en 
bezoekers melden zich 
aan en af met QR-code 
bij aankomst en vertrek

Bij de entree van uw locatie 
en/of afdeling staat een tablet 
met de bezettingsbarometer 

Het scherm biedt informatie over de bezettingsgraad van de 
locatie. Een QR-teller houdt het aantal mensen bij en zet dit af 
tegen het ontvangstbeleid van de ontvangende organisatie
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Kom binnen, er is genoeg 
ruimte om 1,5m afstand 
te kunnen bewaren

Let op! Beperkte 
toegang in onderling 
overleg

Stop! Er zijn al veel mensen 
binnen. 1,5m afstand is niet te 
garanderen

De informatie over de 
bezettingsgraad is beschikbaar voor 
de hostess in een online dashboard

De hostess heeft een keuze in 
haar ontvangstgedrag o.b.v. de 
bezettingsgraad, afgestemd op 
het ontvangstbeleid



13” tablet op standaard
Te plaatsen bij entree en/of 

verdieping naar keuze, 
bedrijfsklaar opgeleverd

QR-code
Voor alle medewerkers (mobiel)

Voor alle bezoekers (op door 
hostess verstrekte bezoekerspas)

Dashboard
Webbased analytics t.b.v. 

uitvoering toegangsbeleid, 
beschikbaar voor hostess



Extra post voor

dezelfde locatie

Software

Hardware

€ 45,-/mnd +
€ 1065,- eenmalig

Hoofdlocatie

Software

Hardware

20 Bezoekerspassen*

€ 90,-/mnd +
€ 1435,- eenmalig

Hoofdlocatie Extra post

Service

Direct startklaar √ √

Layout standaard √ √

Hardware

Standaard/voet √ √

13" scherm √ √

20 Bezoekerspassen met QR-code √

Managementinformatie

Online dashboard √ √

* Extra bezoekerspassen op aanvraag, met advies over 

beheersbaarheid. Digitale bezoekregistratie aanbevolen 

bij grotere bezoekersaantallen. 20 gelijktijdige bezoekers 

komt bij een gelijkmatige verdeling en een gemiddelde 

bezoekduur overeen met ca. 100 bezoekers per dag.



Met onze dienstverlening anticiperen wij op de ontwikkeling naar ‘verantwoord opschalen’. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Naast de Bezettingsbarometer bieden wij met My Amigo desgewenst ook de modules Belevingsmanagement, Bezoekregistratie en Virtuele receptie.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden die wij als onderdeel van Facilicom Group nog meer te bieden hebben m.b.t. de gevolgen van de corona crisis.

Wat wij u te bieden hebben

Over uw ontvangstbeleid

Het ligt in de lijn der verwachting, dat er de komende anderhalf jaar nog maatregelen actief zullen zijn m.b.t. corona.

Sluit uw ontvangstbeleid al aan bij de overheidseis aan alle sectoren om een plan te hebben voor de anderhalvemetereconomie ?

En heeft u al nagedacht over de grens van acceptabele bezettingsgraad (groen), beperkte toegang (geel) en maximale bezetting (rood) ?


