
Snadná
rezervace

pracovních míst

Správce pracovních míst Kleeo



Správce pracovních míst Kleeo je komplexní chytré zařízení pro rezervaci 
pracovních míst s elegantním designem. Jeho úkolem je signalizovat všem, 
které pracovní místo je volné, obsazené nebo na vás čeká. Poskytuje přehled 
o pracovním místě a umožňuje omezit stres a zvýšit produktivitu. Správce 
pracovních míst Kleeo je nezbytným nástrojem pro moderní kanceláře. 

Poznejte správce pracovních 
míst Kleeo

Snadný přehled jako na semaforu
Jasné a zářivé barvy indikují, zda je pracovní místo volné, obsazené, rezervované nebo si daná osoba 
nepřeje být rušena, protože se chce plně soustředit.

Pracovní místo je volné Nadcházející rezervace Pracovní místo 
je obsazené

Režim soustředění

Vaše pracovní místo s vaším jménem

Pracovní místo je volné Nadcházející rezervacee Pracovvnín mmístoto Režim sousttřededění



Osobní a automatická registrace
Správce pracovních míst Kleeo obsahuje 

senzor přítomnosti, který slouží k automatické 
registraci, když si sednete ke svému 

rezervovanému stolu. 

Zvýšení produktivity
Režim soustředění jasně signalizuje kolegům, že daná osoba 
u stolu se potřebuje soustředit a nechce být rušena. 

Informace o využívání pracovního místa pomáhají 
optimalizovat zdroje, aniž by bylo narušeno osobní soukromí.

Flexibilní umístění
Správce pracovních míst Kleeo lze položit na stůl 
nebo upevnit k přední hraně stolu. Připojení k síti Wi-Fi 
a cloudový systém zajišťují hladký průběh instalace. 

ná osoba 
a.

souukromomí.í

a cloudový systém zajišťují hladký průběh instalace.



ROZMĚRY A HMOTNOST

Hlavní jednotka

• 83 × 37 × 68 mm

• 106 g

Jednotka snímače

• 40 × 40 × 12 mm

• 13 g

Balení maloobchodní prodejní sady

• Balení s 1 jednotkou

 145 × 95 × 70 mm

 0,20 kg

• Balení s 6 jednotkami

 290 × 290 × 70 mm

 1,15 kg

SPECIFIKACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Displej

• Rozměry: Úhlopříčka 2,05"

• Rozlišení: 256 × 65

• Typ: OLED, kapacitní 
multidotykový

Konektivita

• Wi-Fi

 - Dvoupásmová

 - 2,4 GHz, 802.11 n

 - 5,0 GHz, 802.11 n/ac

• RFID

 - NFC Forum typu 1, 2, 3, 4 

 - Mifare Classic čipy

• Bluetooth 

 - Bluetooth LE

Napájení

• Napájení zařízení

 -  Standardní USB-C, 5,0 V, 
1 A max.

• Napájení přes USB

 -  USB nabíječka (AC/DC adaptér) 
k dostání samostatně. 

 -  Jeden port: vyž. 5 V, 
1 A min. 

 -  Více portů: 5 V, 1 A min./
port, nesdíleno.

 -  Kabel USB-C k dostání 
samostatně. Maximálně 5 m.

Senzor

• Senzor přiblížení

 - Pasivní infračervený senzor

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ 

• Microsoft Offi ce 365

• Google Workspace

• E-mail a heslo

JAZYKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

• Angličtina

ČÍSLO VÝROBKU

Balení s 1 jednotkou
• EDM1001-01
Balení s 6 jednotkami
• EDM1001-06

SOFTWARE PRO REZERVACI 
PRACOVNÍCH MÍST

Č. výrobku: EDL1001-12/-36/-60

Doplňkový software pro rezervaci 
pracovních míst Evoko poskytuje 
přístup k našim cloudovým 
softwarovým nástrojům a službám 
pro rezervaci pracovních míst, 
jako je:

•  Mobilní aplikace Evoko pro 
pracoviště

• Interaktivní plány podlaží 
v aplikaci
•  Editor plánů podlaží umožňující 
vytváření a aktualizaci plánů 
podlaží

•  Rezervace a registrace pomocí 
QR kódů

meetevoko.com

Montáž

• Hlavní jednotka

 -  Umístěna na stole nebo 
upevněna k přední hraně 
stolu.

• Jednotka snímače

 -  Upevněna ke spodní straně 
stolu.

83 mm 68 mm

37 mm

ROZMĚRY (HLAVNÍ JEDNOTKA)

HLAVNÍ FUNKCE

• Licence na hostování na 5 let

•  Zobrazení stavu pracovního místa 
na dálku

• Dotykový displej
•  Rezervace, ukončení a prodloužení 
rezervace pracovního místa na 
zařízení

• Režim soustředění
•  Automatická registrace 
prostřednictvím senzoru

•  Identifi kace uživatele pomocí RFID
• Přehledy a analýzy
• Správa zařízení
• Aktualizace fi rmwaru (OTA)

• Záruka na hardware po dobu 
24 měsíců

• Technická podpora

•  Umístění na stůl a upevnění na 
spodní stranu stolu
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