
Správce místností Lisop

Kompletní správce místností



Jedná se o zařízení s vlastním hostitelem umožňující snadnou interakci 
a rezervaci místností. Tento správce místností je základem naší sady s vlastním 
hostitelem, jelikož přináší všechny funkce, které u zařízení pro rezervaci 
místností potřebujete. Lze jej umístit u vstupu do každé rezervovatelné 
zasedací místnosti, konferenční místnosti a dalších rezervovatelných prostor.

Poznejte správce místností Liso

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 Liso 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

S vlastním hostitelem
S tímto řešením budete mít plnou kontrolu nad 
instalací serveru s vlastním hostitelem a zařízeními.

Vše zahrnuto
Uhraďte jednorázový poplatek a získejte doživotní 
podporu na produkt a bezplatné aktualizace.



Nová úroveň intuitivního uživatelského rozhraní
Správce místností Liso 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 ZDÁLKY POHLED ZBLÍZKA

Přehledný a praktický
Správce místností Liso umožňuje snadněji než kdy dříve rezervovat 
místnost pomocí vašeho oblíbeného digitálního kalendáře nebo 
přímo na obrazovce prostřednictvím dotykových gest.

íve rezervovat
dáře nebo 

t.



SPECIFIKACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Displej

• 8" kapacitní dotykový displej 
s úpravou proti otiskům prstů

Konektivita

• Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n 

• Ethernet – RJ-45, 
10/100/1000 Mb/s

• PoE a PoE + RFID

• Čtečka 13,56 MHz

• ISO/IEC 14443A/B

• Podpora karet MIFARE 4K/1K 
(nepodporuje ISO/IEC 15693 nebo 
MIFARE Ultralight C)

Napájení

• Napájení přes síť Ethernet 
(PoE), nebo

• 12V AC/DC napájecí adaptér 
(příslušenství)

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

Ostatní

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

• Otevřené rozhraní API pro 
integraci třetích stran

• Komunikace prostřednictvím 
obousměrného připojení 
v reálném čase 

• Vzdálená správa s podporou více 
pracovišť 

• Monitorování a statistiky 
v reálném čase 

Server

• Doporučené specifi kace: 
dvoujádrový procesor – 4 GB – 
30 GB

KOMPATIBILNÍ PLATFORMY CENOVÝ MODEL A OBSAH BALENÍ

• Microsoft Offi ce 365

• Microsoft Exchange 2016

• Microsoft Exchange 2013

• Microsoft Exchange 2010

• Google G Suite

• IBM/Lotus Domino Smartcloud

• IBM/Lotus Domino 8.5.3 – 9.x

• Multi-tenant booking 
(samostatná verze)

ROZMĚRY A HMOTNOST

• Rozměry: 200 × 200 × 25 mm

• Hmotnost: 1,3 kg

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

• Thajština

Náš cenový model je založen na 
stejné jednoduchosti jako naše 
produkty. Jedná se o jednorázový 
náklad na zařízení, a to je vše. 
Nevznikají žádné licenční náklady 
ani poplatky za předplatné 
a veškerý potřebný hardware, 
software, podpora a záruka jsou 
v ceně. Součástí jednorázové ceny 
jsou:

• Správce místností Liso 
(hardware s aplikací Liso)

• Montážní sady pro standardní 
i prosklené stěny

• Aplikace Evoko Home (slouží 
ke konfi guraci, synchronizaci 
a správě)

• Budoucí aktualizace softwaru 
pro správce místností Liso 
a aplikaci Evoko Home

• Napájecí zdroj (pokud je 
zapotřebí, obvykle se instalace 
provádí s využitím PoE)

• Dvouletá záruka (další až 3 
roky lze zakoupit samostatně)

• Podpora k produktu 
prostřednictvím telefonu/e-
mailu/webu po dobu používání 
jednotek Liso
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