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Altijd inzicht
in bewoners en gasten
Registratie in minder dan een handomdraai
Als eigenaar van woningen of vakantiehuisjes heeft u graag
volledig inzicht in wie er in uw panden aanwezig zijn. We
begrijpen dat het bijhouden hiervan soms lastig kan zijn,
zeker als u veel te maken heeft met wisselende bewoners.
Met SmartReport van Bluestay wordt dit allemaal een stuk
makkelijker. Dankzij de slimme software van SmartReport gaat
de registratie en de invetarisering van bewoners of gasten
geheel via de WIFI, met realtime inzicht voor de beheerder.
Zo heeft u altijd een duidelijk overzicht van wie zich in uw
panden bevindt.

Huisregels en accordatie via de WIFI
Zodra een nieuwe bewonder of gast zich meldt in een van uw
panden krijgt hij of zij de mogelijkheid om met een QR-code
toegang te verkrijgen tot de WIFI. Zodra de code gescanned
is, krijgt de gast of bewoner de huisregels te zien en kunt u
eventueel vragen om een foto van een identiteitsbewijs. Zodra
dit allemaal geaccordeerd is krijgt de bewoner of gast toegang
tot de WIFI. Zo weet u precies wie zich in uw pand bevindt en

“Met SmartReport
van Bluestay heeft u inzicht
in wie uw gasten zijn en weet
u dat ze de regels kennen.
Dat is wel zo’n
veilig idee!”

weet u zeker dat de huisregels goed zijn doorgekomen. U kunt
zelf bepalen wanneer de registratie van een gast beëindigd
wordt, bijvoorbeeld na langere afwezigheid.
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Klaar voor
meer inzicht
en veiligheid?
Geef ons een
belletje!
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Voor deze specifieke
dienst kunt u contact
opnemen met
Roy van Ham.
royvanham@bluetrace.nl
06 13 299 383

Actueel inzicht in uw gasten of huurders
Met SmartReport weet u precies wie zich allemaal in
uw panden bevinden. Zo kunt u makkelijk in de gaten
houden of uw huurders er nog wel echt wonen en gaat
u onderhuur tegen.

Een goede relatie met de gemeente
Door aan te tonen dat u inzicht heeft in wie er in u panden
wonen laat u aan de gemeente zien dat u uw zaken op orde
heeft. Zo krijgt u makkelijker vergunningen, en weet de
gemeente dat u een betrouwbare partner bent.

Ga illegaal verblijf tegen

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar
resultaat.

Via het dashboard op de site van Bluestay kunt u rapporten
genereren met daarin de huidige stand omtrent uw bewoners.

1

Aanvragen SmartReport

2

Installatie via WIFI

3

Registreren huurders
of gasten

Zo kunt u de overheid bijstaan in het bestrijden van illegaal
verblijf en de werkgevers van uw bewoners op de hoogte
brengen van hun verblijfplaats bij verzuim.
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Is Bluestay SmartReport wat voor u?
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl
of 020-2401300
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Helder inzicht
en een veilig gevoel

