Voor een snelle en efficiënte
follow-up van uw evenementen,
contacten en bezoekers
Een volledig gamma diensten en oplossingen

 On line inschrijving, betaling en aanmaak van tickets
 Beveiligde en foutloze toegangscontrole
 Permanente tracering en profilering van bezoekers
 Raadpleging en beheer van databases in real time
 Onmiddelijke analyse en gebruik van informatie en resultaten

Uw activiteit
U bent organisator, deelnemer of sponsor van een
beurs, salon, congres, concert, show, tentoonstelling,
sportevenementen, een attractiepark of van een ander
tijdelijk of permanent evenement voor vaklui of het
grote publiek.

Uw doelstelling
• Maximale tevredenheid van uw klanten en bezoekers
• Optimale rentabiliteit van uw investering

Ons aanbod
ZETES FasTrace zorgt voor :
• De snelle en volledige registratie van uw contacten
en bezoekers
• On line betaaldiensten en ticketing
• On line bevestiging en aflevering van badges,
polsbandjes en tickets
• Een betrouwbare en beveiligde toegangscontrole in
real time
• Support en infrastructuur (terminals, draadloze
communicatie, …) voor organisatoren en deelnemers
• Diensten met een duidelijke meerwaarde voor een
intelligente sponsoring
• Oplossingen voor een permanent beheer en followup van uw database met contacten en bezoekers,
voor, tijdens en na het evenement
• Hardware renting

Uw voordelen
• Een totale en professionnele contrôle over het
beheer van uw contacten en bezoekers
• Een betere kwaliteit van de informatie omtrent uw
contacten en bezoekers
• De uitbouw van een database die u onmiddelijk kan
raadplegen en gebruiken
• Een optimale return on investment op een zo kort
mogelijke tijd

Of u nu te maken krijgt met anonieme of individuele
bezoekers of deelnemers, ZETES FasTrace levert
het nodige advies en implementeert de follow-up
infrastructuur die het best beantwoordt aan de
noden van de organisatoren en andere betrokkenen
(exposante, sponsors…) zowel wat de commerciële
en financiële kant betreft als op begied van controle
en veiligheid. Dankzij de meest geschikte technische
en informatica-uitrusting garandeert ZETES FasTrace
alle organisatoren en deelnemers een grotere
efficiëntie en een hogere return on investment.

De troeven van ZETES FasTrace
Technologie
• Bezoekers schrijven in en betalen via Internet : goedkoper, sneller en
nauwkeuriger
• Een draadloze communicatie-infrastructuur garandeert een foutloze en
beveiligde toegangscontrole in real time
• Unieke bezoekersdatabase met permanente, beveiligde toegang
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De unieke bezoekersdatabase is de sleutel van de
ZETES FasTrace-oplossingen :
• Voor het evenement : de bezoekers
kunnen zich rechtstreeks inschrijven
in de database, terwijl de organisator
de registraties on line kan opvolgen.
• Tijdens het evenement : bezoekers
kunnen zich nog steeds on line
inschrijven, terwijl de organisator en
de andere deelnemers/exposanten

directe toegang hebben tot de
gegevens van de bezoekers. De
mensen die verantwoordelijk zijn
voor de toegangscontrole staan in
direct contact met de database
om de veiligheid te garanderen en
fraude te vermijden.

Diensten en oplossingen
Registratie
ZETES FasTrace levert de klassieke registratiesystemen: papier, e-mail en call
centre. De exclusieve toepassing van ZETES
FasTrace maakt een registratie via Internet
mogelijk, waarbij de tickets worden
aangemaakt op de PC van de bezoeker
Betaling
De Internet-toepassing van ZETES FasTrace
stelt de bezoekers ook in staat om on line
te betalen
Aanmaak van badges en tickets
ZETES FasTrace zorgt voor de aanmaak
en levering van de badges en tickets van
de bezoekers. Op de gepersonaliseerde
badges staat een barcode, zodat een
effeciënte en foutloze toegangscontrole
wordt gegarandeerd. Deze code is niet
enkel nuttig voor de organisator, maar kan
ook door andere betrokkenen (exposante,
enz.) worden gebruikt voor de tracering en
profilering van hun contacten en bezoekers
Toegangscontrole
Voor de contrôle van badges en tickets bij de
ingang, levert ZETES FasTrace barcodelezers
die met of zonder draad zijn verbonden met
de bezoekersdatabase, wat een foutloze

registratie en een onmiddelijke bestrijding
van eventuele fraude toelaat
Sponsoring support
ZETES FasTrace kan oplossingen implementeren met een aanzienlijke meerwaarde voor
de intelligente en productieve sponsoring
van professionele of openbare evenementen
Ondersteuning van deelnemers/exposanten
ZETES FasTrace biedt systemen aan voor de
tracering en profilering van de bezoekers
van een stand of van ieder ander specifiek
onderdeel van een evenement (confernetie,
atelier, zn.). Deze systemen kunnen gebruik
maken van terminals die autonoom werken
of verbonden zijn met een draadloos
netwerk. Dit laatste heeft bovendien het
voordeel dat de gebruiker directd toegang
heeft tot de centrale bezoekers database
Databases
Voor, tijdens en na het evenement hebben
zowel de organisator als de andere
betrokkenen toegang tot de bezoekersdatabase, zodat ze de mogelijkheid hebben
om de informatie over de bezoekers (aantal,
identiteit, profiel, enz.) onmiddellijk te
analyseren en zo voor de nodige follow-up
te zorgen

• Na het evenement : de organisator
en andere betrokkenen kunnen de
resultaten en informatie over hun
bezoekers onmiddellijk analyseren
op basis van één unieke bron,
en zo direct de nodige follow-up
maatregelen nemen.

ZETES FasTrace, een ZETES groep onderneming
ZETES is Europees marktleider op gebied van oplossingen voor
automatische identificatie van goederen en authentificatie
van personen alsook communicatie via draadloze netwerken.

personen betreft omvat het aanbod van ZETES de beveiliging
van transacties en de integratie met toepassingen van de
klant (e-business, e-commerce, e-governement...).

Deze oplossingen zijn vooral gebaseerd op technogieën
zoals barcode, radiofrequentie (RFID), stemherkenning en
chipkaarten (in eigen productie-eenheids vervaardigd en
gepersonaliseerd).

De ZETES groep is aanwezig in België, Duitsland, Frankrijk,
Gambia, Griekenland, Ierland, Israel, Italië, Ivoorkust,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Poland, Portugal, Senegal,
Spanje, Tsjechische Republiek, Togo, UK, Zuid-Afrika, en in
Zwitserland.

ZETES FasTrace sa/nv
Da Vinci Science Park
Strasbourgstraat 3
B-1130 Brussel
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Op het gebied van identificatie van goederen draagt ZETES bij
tot het optimaliseren van de supply chain en het automatiseren
van de algemene diensten voor zijn klanten, in wisselwerking
met hun bedrijfssystemen. Wat de authentificatie van

