
INNOVERENDE EN VEILIGE 
TECHNIEK

De bezoeker wordt verwelkomt door een 
conciërge op afstand via interactieve live 
videocommunicatie. De gepatenteerde 
techniek met gealigneerd oogcontact 
maakt het grote verschil en zorgt voor 
een warm en natuurlijk, menselijk 
contact. Uw onthaal wordt afgestemd op 
uw noden: van registratie en uitwisseling 
van documenten tot een infokiosk met 

voorgeprogrammeerde video.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN, AANPASBAAR AAN UW WENSEN.

CORPORATE CONCIERGE

• Conciërgedienst voor bedrijven 
vanop afstand

• Het volledig Savviva diensten 
pakket ter beschikking voor uw 
medewerkers

• De smart conciërge is daar voor 
aanvragen van uw medewerkers

• Digitale kluisjes voor ophaal en 
levering van producten

• Gepersonaliseerde website en 
mobiele app

RESIDENTIAL CONCIERGE

• Residentieel onthaal en diensten 
vanop afstand

• Het volledig Savviva diensten pakket 
ter beschikking voor uw residenten

• De smart conciërge bewaakt de 
ingang, opent de deur en registreert 
gasten

• Digitale kluisjes voor ophaal en 
levering van post en pakketjes

• Gepersonaliseerde website en 
mobiele app

BUILDING RECEPTION

• Onthaal vanop afstand voor 
meerdere gebouwen

• Het volledig Savviva diensten pakket 
ter beschikking voor uw klanten

• De smart conciërge bewaakt de 
ingang, opent de deur en registreert 
gasten

• Digitale kluisjes voor ophaal en 
levering van post en pakketjes

• Gepersonaliseerde website en 
mobiele app

Smart Concierge

Kwalitatief onthaal 
en conciërgediensten 

vanop afstand

KOSTENEFFICIËNT EN 
MAKKELIJK AANPASBAAR

Een smart conciërge is een kostenefficiënt 
en makkelijk aanpasbare oplossing 
voor residenties, bedrijven en facility 
management bedrijven. Een smart 
receptionist beheert meerdere gebouwen 
op elk moment, vanop elke plaats.  Deze 
techniek, gecombineerd met ons ervaren 
en toegewijd conciërge team, laat ons toe 
om onmiddellijk te antwoorden op alle 

wensen van onze klanten.

EEN UNIEKE PERSOONLIJKE 
BELEVING

Savviva heeft in België een leiderspositie 
als het gaat over conciërgediensten voor 
bedrijven, residenties en particulieren. Elke 
dag opnieuw streven we naar innovatie en 
perfectie. Met een smart conciërge spelen 
we in op de noden van onze klanten: 
professionele, veilige en kostenefficiënte 
kwalitatieve diensten vanop afstand met 
een uitstekende dienstverlening en een 

persoonlijke aanpak. 
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