
Správce místností Nasop

Více než jen 
rezervování místností



Věříme, že skvělý design vzniká, když se jednoduchost snoubí s funkčností 
v minimalistickém provedení, které uvnitř ukrývá vše, co potřebujete. 
Tento digitální systém pro rezervaci místností vám pomůže předcházet 
dvojím rezervacím, narušování schůzek a zmatkům ohledně toho, kam jít. 
Správce místností Naso se postará o rezervaci místností, takže se můžete 
plně soustředit na produktivní schůzky.

Poznejte správce místností Naso

Přehled o stavu místností
Systém pro rezervaci místností by měl nabízet víc než jen konkrétní 
funkce. Domníváme se, že musí být snadno použitelný a že by měl 
v každé kanceláři vypadat elegantně. Správce místností Naso se pyšní 
naší vlastní exkluzivní funkcí v podobě intuitivních světelných signálů, 
které vás navedou do správné místnosti a přehledně znázorní stav 
místnosti na dálku.

K DISPOZICI REZERVOVÁNO 
BĚHEM 10 MINUT

OBSAZENO

Hostování v cloudu
Snadná instalace bez nutnosti nastavování místních 
serverů. Díky cloudu je instalace aktualizací velmi 
jednoduchá.

Flexibilní řešení
Přizpůsobte si řešení svým potřebám. 
Přidejte sofi stikovanější funkce prostřednictvím 
rozšířených služeb pro zasedací místnosti.



Nová úroveň intuitivního uživatelského rozhraní
Správce místností Naso je vybaven integrovaným senzorem přiblížení, který 
v případě vašeho přiblížení k obrazovce přepne na nové informační rozhraní 
a zobrazí vám vše, co potřebujete vědět. Pomocí dotykové obrazovky můžete 
rychle vyhledat místnost pro spontánní schůzky. Malé ikony představují vybavení 
dostupné v místnosti, takže si budete moci vybrat místnost, která vyhovuje vašim 
potřebám. Přímo na obrazovce lze rovněž nahlásit poškozené nebo chybějící 
vybavení používané pro účely schůzek.

Název místnosti, stav 
a aktuální čas se zobrazují 

větším písmem.

Podrobné zobrazení s přístupem 
k tlačítkům akcí.

POHLED Z DÁLKY POHLED ZBLÍZKA

Návrh zcela od základů
Správce místností Naso je vytvořen speciálně pro tento účel. 
Software a hardware jsme navrhli zcela od základů, 
abychom zajistili nejlepší uživatelskou zkušenost. 

Specializovaný hardware 
a software se zabezpečením 
na podnikové úrovni



ROZMĚRY A HMOTNOST

Výrobek

• 195 × 195 × 35 mm
0,9 kg

Balení maloobchodní prodejní sady

• 290 × 290 × 73 mm
1,6 kg

SPECIFIKACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Displej

• 8" LCD 4 : 3 1024 × 768

• Kapacitní multidotykové 
ovládání

Konektivita

• Ethernet

- 1000base-t

- 100base-tx

- 10base-te

• Wi-Fi

- 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz

• RFID

- NFCIP-1, NFCIP-2 protokol ISO/
IEC 14443A, ISO/IEC 14443B 
PICC režim prostřednictvím 
hostitelského rozhraní

- MIFARE PCD šifrovací 
mechanismus (MIFARE 1K/4K)

- NFC Forum tag 1 až 4, (MIFARE 
Ultralight, Jewel, Open 
FeliCa tag MIFARE DESFire)

• Bluetooth 4.2 (BLE)

Napájení

• Napájení přes síť Ethernet 
(PoE)

- PoE RJ45
802.3at PD typu 1 (13 W)

• DC napájení

- 5 V DC
(DC napájecí zdroj se prodává 
samostatně)

Ostatní

• Senzory

- Senzor přiblížení

- Senzor okolního světla

• Montáž

- Možnosti montáže pro 
standardní i prosklené stěny, 
možnost vyvedení kabelu 
v 5 směrech zajišťující 
snadnou a úhlednou instalaci

KOMPATIBILNÍ PLATFORMY

• Microsoft Office 365

JAZYKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

• Arabština

• Katalánština

• Čínština, zjednodušená

• Čínština, tradiční

• Čeština

• Dánština

• Nizozemština

• Angličtina

• Estonština

• Finština

• Francouzština

• Galicijština

• Němčina

• Italština

• Japonština

• Lotyština

• Litevština

• Norština

• Polština

• Portugalština

• Ruština

• Španělština

• Švédština

ČÍSLO VÝROBKU

• ENX1001

OCENĚNÍ

DALŠÍ FUNKCE

• Vzdálená správa s podporou 
více pracovišť.

• Monitorování a statistiky 
v reálném čase.

• Tříbarevná nepřímá světelná 
signalizace přehledně 
znázorňující stav místnosti 
již z dálky.

LICENCE

Licence pro hostování v rámci 
místností (ENX1031-**)
• Služba hostování
• Podpora od společnosti Evoko
• Základní funkce rezervace 
místností

Licence pro služby v rámci 
místností (ENX1032-**)
• Rozšířené funkce a nástroje 
pro rezervaci místností

meetevoko.com


