
Enkel bokning
av mötesrum



Visneto är ett boknings- och
displaysystem för mötesrum
som gör det enkelt för dig att
boka rum direkt i din kalender!

Konferensrum är en orsak till problem och

irritation på de flesta arbetsplatser. Det är 

inte ovanligt att viktiga möten avbryts av att

någon sticker in huvudet för att se om lokalen

är ledig eller du kanske även känner igen att

mötesrummet redan nyttjas av kollega som

inte har bokat rummet. Är rummen bokade och

men ändå sitter ingen där? Kanske måste ni till

och med markera med en lapp på dörren att

rummet är upptaget eller bokat.

Oavsett om ni har ett eller 20 bokningsbara rum,

är Visneto ett både enkelt och smidigt system för

total kontroll av alla bokningar.

Det finns mycket som går att lösa med Visneto 

möteshanterare. Många har letat efter en prisvärd 

och smidig lösning, nu är den här.



Visneto är ett modernt och användarvänligt system som 

visar bokningarna på en display utanför rummet. Om du 

vill boka rummet eller söka efter ett ledigt rum kan du 

göra det direkt på displayen. Det går lika bra att boka 

tid från din dator. Visneto kopplar upp mot ert befi ntliga 

bokningssystem oavsett om det är Microsoft Exchange, 

Exchange Web Service eller Google kalender. 

Skärmen är en snygg och modern multitouch-enhet

som kopplar upp mot ert trådlösa nätverk. Skärmarna

kan monteras både stående och liggande vilket gör

placeringen fl exibel. Oavsett om en större eller mindre

skärm önskas så anpassas Visneto efter skärmstorleken.

Informationen på skärmen och menyer är på svenska, men 

kan naturligtvis ändras. Vi uppdaterar kontinuerligt språket 

i Visneto med olika anpassningar. Inom samma språk fi nns 

det olika benämningar som vi även kan anpassa direkt 

mot kunden önskemål. Det går utmärkt att inom samma 

nätverk välja olika språk för att anpassa mötesrummen.

 

Detta, tillsammans med sin mångsidighet, gör

systemet enkelt att både förstå och använda.

Det är bara att peka och boka.
Som tillval kan man anpassa Visneto till företagets 

profi l genom att välja annan färg på skalet.
Här visas ett mindre urval av färgerna.



Svensk Distribution: 

Projektor System AB

Återförsäljare: 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
- Stöd för lokal Exchange och Offi ce 365 Exchange

- Stöd för Google Apps Resources och Gmail Calendar

- Android 4.2.2

- Tydliga färger för tidpunktens skärmstatus

- Ny smart översiktsbild av bokningar på plats

- Ny översiktsbild av framtida bokningar (se dag för dag)

- Valfri logo

- Mörkt & ljust tema samt olika bakgrundsalternativ.

- Boka direkt på plats

- Rumsbekräftelse på plats

- Landskaps- eller porträttläge

- WiFi-stöd 

- Nattskärm 

- Flera menyvalsfunktioner fi nns som on/off

- Anpassningsbart språkstöd för både land & regioner

- Anslutning till kontinuerlig el krävs 


