System
rejestracji oraz identyfikacja

uczestników wydarzenia

Dla kogo jest ScanMe?

Wybierz ScanMe, jeśli zależy Ci na nowoczesnej i sprawnej
obsłudze gości podczas organizowania:
• Konferencji
• Eventu
• Seminarium
• Kongresu
• Imprezy
lub jakiegokolwiek innego wydarzenia, gdzie niezbędna jest rejestracja
uczestników oraz wydawanie biletów (również płatnych).
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Jak działa ScanMe?
Nowoczesny system rejestracji uczestników, który pozwoli Ci sprawnie obsłużyć
uczestników w dniu wydarzenia.

• Uczestnik wydarzenia otrzymuje od nas drogą mailową bilet z foto-kodem, który może wydrukować lub
zachować na urządzeniu przenośnym.
• Przy wejściu na imprezę kod zostaje zeskanowany, a informacja o uczestniku widoczna jest w systemie.
• Na miejscu organizujemy INFO-PUNKT, w którym gwarantujemy pełne wsparcie organizatorom i
uczestnikom.

Nie musisz inwestować w specjalne czytniki

System nie wymaga zakupu urządzeń skanujących. Nie generuje więc dodatkowych kosztów. Do
sprawnej obsługi wystarczy smartfon/palmtop z odpowiednią aplikacją, którą zapewniamy. System
działa w sieci i monitoruje przebieg rejestracji uczestników.

Osoba skanująca widzi wszystkie informacje odnośnie uczestnika

Jeśli na Twoim wydarzeniu funkcjonują różne pakiety (np. uczestnictwo w dodatkowych
spotkaniach lub imprezie; opcja z lunchem lub bez), osoba skanująca bilet dostaje
informację, jaki wydać danej osobie.
Jeżeli dodatkowo na konferencji wydawane są np. słuchawki do tłumaczeń, nie musisz
organizować oddzielnego punktu, gdzie uczestnik musi pozostawić dokument tożsamości
– nasz system zapisuje, komu sprzęt został wydany, a potem, kto już go zwrócił.
Potrzebujemy średnio kilkunastu sekund na obsługę jednego uczestnika
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System danych i raportowania
Nieograniczona liczba skanerów podłączonych do systemu

Aplikacja poradzi sobie z obsługą niewielkiej konferencji na 400 osób, gdzie wystarczą dwie osoby do skanowania,
ale także wielkiego kongresu na 5000 osób, gdzie liczba osób skanujących jest większa. Nie ma żadnych
ograniczeń technicznych co do ilości skanerów. Dodatkowo każdy jest identyfikowany z imienia i nazwiska osoby
skanującej, co pozwala na weryfikację pracy poszczególnych osób z zespołu.

Możliwość komunikacji z osobami, które skanują

Masz uwagi do pracy osoby skanującej? Wskazówki? Masz możliwość personalizacji wiadomości wyświetlanych
na ekranie skanera poszczególnych pracowników. Wszystko możemy przekazać elektronicznie. Wybrane skanery
możemy także zdalnie zablokować i odebrać im możliwość skanowania biletów.
Zagubione rzeczy uczestników? To już nie problem! W systemie zapisujemy informację o zgubach, osoby
skanujące widzą informację, gdy oddawany jest bilet do skanowania. Możesz wyobrazić sobie zaskoczenie osoby,
która zostanie poinformowana, że mamy jej notatnik, czy kartę kredytową.

Automatyczne raporty w trakcie i po zakończeniu imprezy

System sporządza szybki raport dotyczący osób, które pojawiły się na wydarzeniu, które się spóźniły oraz których
nie było w ogóle. Może wysyłać automatyczne wiadomości e-mail do poszczególnych grup, z podziękowaniem,
dodatkowymi informacjami w trakcie trwania konferencji lub przypomnieniem. Przejrzysty sposób prezentacji
danych pozwala w każdym momencie sprawdzić konkretną osobę oraz jej status (obecna / spóźniona /
nieobecna).
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ScanMe w działaniu
Seminarium UMYSŁ MILIONERA, które odbyło się w dn. 17-19.05.2013 w Warszawie
w hali targowej MT POLSKA: System ScanMe przy pomocy kilku drużyn skanujących zarejestrował
2500 uczestników w przeciągu kilkudziesięciu minut. 90% uczestników korzystało z tłumaczenia - przy
wejściu wydawano, przy pomocy naszego systemu, specjalne zestawy słuchawkowe. Rejestracja ich zwrotu
następowała również poprzez ScanMe.

Jako pierwsi przetestowaliśmy system ScanMe
podczas seminarium Umysł Milionera 2013r.
Rejestracja i identyfikacja 2500 uczestników przebiegła
szybko i sprawnie, Jako Organizator tego typu spotkań
już wiem, że to rozwiązanie będziemy wykorzystywać w
przyszłości.
Łukasz Milewski
Zarządzający Akademia Inwestora Milewski & Partnerzy
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ScanMe w działaniu
“Mission To Millions”, które odbyło się w dn. 19-21.07.2013 w Warszawie w hotelu
Marriott Warsaw Airport : System ScanMe przy pomocy kilku osób skanujących zarejestrował ponad

400 uczestników w przeciągu kilkunastu minut. Większość uczestników korzystało z tłumaczenia - przy wejściu
wydawano, przy pomocy naszego systemu, specjalne zestawy słuchawkowe.
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ScanMe w działaniu
W dn.12-13.10.2013 odbył się National Achievers Congress 2013 w hali targowej MT
Polska, to było pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, na światową skalę. Podczas kongresu zostały

przedstawione m.in. gotowe strategie biznesu, rozwoju osobistego, nauki oraz marketingu i sprzedaży.
Zaprezentowane zostały także prawdziwe historie opowiadane przez znanych mówców mających za sobą
sukcesy zawodowe tj.: Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki, Les Brown, Blair Singer, Andy Harrington, Mariusz Szuba,
Mateusz Grzesiak, Paweł Danielewski, Aleksander Sienkiewicz, Piotr Majewski, Paweł Jan Mróz

National Achievers Congress 2013:
•
•
•
•

3800 uczestników wzięło udział
3800 wysłanych biletów
3800 wydanych informatorów i opasek
3100 wydanych słuchawek do tłumaczeń

Zakres usług ScanMe:

• budowa strony internetowej
nacpolska.pl
• budowa systemu rejestracji
• tworzenie i wysyłka biletów
• wdrożenie systemu ScanMe podczas
kongresu
• obsługa INFO-PUNKT`u
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Korzyści z systemu ScanMe
Nowoczesność i sprawność systemowa obsługi wydarzenia, która z pewnością wywoła bardzo
pozytywne wrażenie na uczestnikach.

Możliwość wzbogacenia oferty dla sponsorów imprezy poprzez reklamę w wiadomości
email lub SMS, która może zostać wysyłana po pierwszym skanowaniu lub na zakończenie imprezy, wraz z
podziękowaniem za uczestnictwo.

Możliwość generowania automatycznych raportów z bardzo dokładnymi informacjami na temat
uczestnictwa w wydarzeniu.

Moduł NOTATEK dla obsługi pozwalający przekazać dowolne dodatkowe informacje na
temat uczestnika podczas skanowania biletu, np. odnośnie zagubionej rzeczy i prośba o przekierowanie
uczestnika do punktu informacyjnego.

Elastyczność systemu, umożliwiająca szybkie dostosowanie do potrzeb organizatora poprzez dodawanie nowych funkcji i rozbudowę.
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Oferta
Zapraszamy orgnizatorów wydarzeń do skorzystania z systemu
rejestracyjno-biletowego ScanMe, zapewniamy:
• Wdrożenie/instalację systemu
• Support techniczny
• Specjalny INFO-PUNKT dla uczestników podczas wydarzenia

Hotelom, centrom konferencyjno-szkoleniowym, agencjom
eventowym, firmom szkoleniowym i innym organizatorom dużej liczby wydarzeń,
proponujemy nawiązanie stałej współpracy na korzystnych warunkach.
Dysponujemy bardzo ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem, które oprócz szybkiego obsłużenia uczestników
i zebrania potrzebnych informacji może przynieść dodatkowe zyski.

W ramach oferty zapewniamy:
• Wdrożenie/instalację systemu
• Support techniczny
• Dodatkowe rozwiązania informatyczne
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Twórca ScanMe

Od wielu lat budujemy rozwiązania informatyczne wspierające biznes w Polsce i na
świecie. Czas, aby i Twój biznes doznał technologicznego szoku.
Podążamy za nowoczesną technologią, by oferować Klientom zawsze najlepsze i najświeższe rozwiązania.
Staramy się, aby produkty oferowane naszym klientom były przede wszystkim funkcjonalne. Internet daje
niemalże nieograniczone możliwości i naszą rolą jest zaprezentować to w przystępny sposób. Zapraszamy
zatem do świata technologii i możliwości ograniczonych tylko i wyłącznie naszą wyobraźnią.
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Kontakt
ScanMe24.pl
/scanme24

Łukasz Piec
Email: lukasz.piec@scanme24.pl
Tel. +48 609 155 573
Krzysztof Miodek
Email: k.miodek@scanme24.pl
Tel. +48 505 443 595

