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RUMECO CORONA SELF SCAN SOLUTION 

ICT support 

Rumeco 
verkoop@rumeco.nl 

Met de Rumeco QR barcode-scan zuilen kunnen bezoekers zelf hun Covid QR-

code scannen, dus zonder dat een medewerker fysiek contact heeft met een 

ticket, geprint document of smartphone. Met onze scan oplossing ziet de 

medewerker op een scherm de status of informatie terwijl de bezoeker zelf de 

QR barcode scant. Het is geschikt als incheck- of toegangspunt bij 

bijvoorbeeld restaurants, theaters, sportclubs, discotheken, musea, bioscopen 

en attractie parken. 

Covid QR-code check zuil 
 

Uw personeel hoeft geen smartphone te gebruiken met 

“onhandige” camera om een QR test-, vaccinatie- of 

herstel certificaat te controleren. Met onze scan zuil 

oplossing kan de bezoeker zelf door een QR-code lezer 

een scan uitvoeren. Uw personeel hoeft daarna alleen 

het ID te controleren of een controle vraag te stellen. 

“Wat is uw geboorte datum en jaar”? De kiosk leest 

QR-codes van papier of een smartphone. Standaard 

geleverd met een display waarop de scan resultaten 

getoond worden. Het enige wat u hoeft te doen is 

voorzien in een stroom punt en een wifi dekking. Het is 

een Plug & Play oplossing. De kiosk start vanzelf in 

een afgeschermde modus om misbruik tegen te gaan 
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RUMECO AUTOMATISERING 

 

UMECO 

Rumeco Automatisering heeft 

ruim 30 jaar ervaring in de ICT.  

Naast IT-support ontwikkelt 

Rumeco software en hardware 

en geeft ICT support aan diverse 

bedrijven. 

MODELLEN 

 Hoog model 160 cm 

 Tafel model 56 cm 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

CORONA SCAN ZUIL  

Uw bezoekers scannen snel en contactloos hun QR barcodes via de 

geïntegreerde barcodescanner in de zuil. 

Uw medewerkers krijgen op het informatie scherm de ID gegevens te zien en 

of de bezoeker een geldige QR code heeft. 

 

Onze Scan zuil helpt u om nog meer te voldoen aan de gesteld Corona regels 
maar verminderd ook het aantal handelingen voor uw medewerkers wat 
resulteert tot een vlottere bezoekers doorstroming. 
Zij hoeven immers geen barcodes meer handmatig te scannen met een 
telefoon en kunnen de 1,5 meter afstand tussen de bezoeker in acht nemen. 
 

Het informatie scherm zit aan de achterkant van de zuil zodat alleen uw 

medewerker zicht hebben op het digitale scherm m.b.t. het controleren van 

de ID gegevens van de bezoeker.  

 
 

Diverse theaters, bioscopen, restaurants, hotels, sportclubs werken op dit 

moment al met de Corona Scan Solution. 

 

De Scan zuil heeft enkel een stroom punt en wifi bereik nodig, wij leveren 

hem startklaar af! 
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CONTACT 

Rumeco Automatisering 
De Haal 6 
1511 AR Oostzaan 
www.rumeco.nl 

verkoop@rumeco.nl 

 

 

SPECIFICATIES 

Corona Scan zuil is voorzien van  

 

 10” informatie scherm 

 Scherm aan voor of achterkant te plaatsen 

 Wifi 

 Aangepast RIVM Corona Scan app versie  

 Geïntegreerde QR barcodescanner 

 Metalen frame met belettering 

 Maatwerk belettering mogelijk 

EENVOUD 

Via een overzichtelijk informatie scherm kunt u de zuil bedienen. 

 

 Eenvoudige bediening 

 Afgeschermde Kiosk modus  

 Remote support  

 Contactloos QR barcodes scannen 

 Snelle afhandeling scan moment dus minder wachtrijen 

 Minder handelingen voor uw personeel 

 Robuuste en professionele uitstraling 

 Lichtgewicht en is verplaatsbaar 

KOSTEN 

Interesse in de Corona Scan zuil? 

 

 Vraag een offerte aan 

 Wij leveren de scan zuilen startklaar af 

 

http://www.rumeco.nl/
mailto:verkoop@rumeco.nl

