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MAAK DE BESCHIKBAARHEID
VAN RUIMTES ZICHTBAAR
Het zoeken naar een vergaderruimte,
onnodig
lege
vergaderruimtes
of
onderbrekingen tijdens een vergadering en
dubbele boekingen komen in de praktijk
vaak voor.
Room Booking helpt u effectief om deze
uitdagingen op te lossen en zorgt voor een
optimaal gebruik van al uw vergaderzalen.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN
ONZE ROOM BOOKING OPLOSSING
• OUTLOOK-PLUG-IN
Kamers zoeken en boeken, catering regelen
en stuur bezoekers pre-registratie via de
eenvoudig te gebruiken Outlook-plug-in.
• MOBIELE APPLICATIE
Boek direct een vergaderzaal altijd en
overal.
• DIVERSE SOFTWARE INTEGRATIES
Exchange, Outlook, Office 365, Google,
Active Directory en FMIS-systeemintegratie
behoren tot de mogelijkheden.
• VOLLEDIGE CLOUDOPLOSSING
Eén platform voor alle oplossingen.
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BREID UW OPLOSSING VOOR HET
BOEKEN VAN RUIMTES UIT
BOEK CATERING EN ANDERE DIENSTEN
Met Catering & Services is het mogelijk
om alle randbehoeften vooraf te boeken,
tijdens en na de meeting binnen hetzelfde
platform als Room Booking. Bijvoorbeeld als
de tijd of datum van een vergadering wijzigt,
verandert automatisch de catering & service
volgorde. Dit voorkomt fouten.

BEWEGWIJZERING
Wayfinding toont de actuele bezetting van
alle kamers in één overzicht. Het visualiseert
ook in welke richting de vergaderruimten
zich bevinden en welke aankomende
vergaderingen zijn gepland. Zodat klanten,
gasten en bezoekers snel hun weg vinden
door het hele gebouw.

CONTROLE
Het Control Display laat in één oogopslag
zien hoe lang de vergaderruimte voor u is
gereserveerd, zodat u de vergadering op tijd
kunt afronden of tijdig uw reservering kunt
verlengen.

DETECTIE
De Room Detection detecteert met een
slimme sensor bewegingen. Wanneer
iemand een kamer gebruikt zonder deze te
hebben geboekt, wordt de bezetting toch
gemeten. Dit gebeurt ook als iemand de
kamer verlaat zonder uit te checken.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE ONTVANGEN?
KIJK OP WWW.DISPLAY4ALL.NL OF BEL VOOR MEER INFORMATIE: 078 677 11 11
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