
Ismét büszkék vagyunk arra, hogy forradalmasíthatjuk értekezletei lebonyolítását. Az Evoko Room Manager 2010 óta
tehermentesíti a helyiségfoglalásokat. Ez volt az eredeti érintők.pernyős megoldás az összes tárgyalójához. Nincs
többé kettős foglalás, tévesztés és megszakított értekezlet. Ezennel útjára bocsátjuk a következő generációs
helyiségkezelőt: Evoko Liso. Még ragyogóbb, öröm ránézni – ha hiszi,ha nem. Ugyanazzal a küldetéssel,mint eddig –
hogy az összes tárgyalója igazán hatékonyan kihasználásra kerüljön.

Zökkenőmentesebbé tesszük az értekezleteket

A következo generációs helyiségkezelo

Ragyogó és hasznos

Analitikus és hatékony

Az Evoko Liso eszközzel minden eddiginél egyszerűbb
helyiséget foglalni a kedvenc digitális naptárából, vagy
közvetlenül a képernyőn – csak az ujját kell kinyújtania.
Az intuitív felhasználói felületet új szintre emeljük.
Minden információ elegánsan megjelenítésre kerül a
képernyőn, az információk valós időben változnak,
havalaki igénybe veszi, így mindig valós információk
jelennek meg. Könnyedén foglalhat, befejezhet vagy
meghosszabbíthat egy értekezletet, vagy a naptárral
kereshet másik helyiséget az elérhetőség, a méret és a
felszereltség alapján. A zöld vagy a piros fénykörnek
köszönhetően azonnal láthatja, hogy a helyiség üres
vagy nem. Nincs többé tévedés vagy kettős foglalás.

Az Evoko Liso teljes betekintést nyújt a szervezet
értekezleti mintájába, hogy ténylegesen optimalizálni
lehessen az erőforrásokat. Olyan döntéshozatali
támogatást kap, amely valós költségcsökkentést
eredményez a web-alapú Evoko Home-ban végzett
statisztikai elemzéssel – minden eddiginél átfogóbb
módon. Gondoskodjon róla, hogy a tökéletes helyiséget
használja minden egyes értekezlethez. Az Evoko Home k
terjedt több telephelyes kezelési lehetőségeket nyújt,

Nyílt és interaktív

Az Evoko Liso nyílt API-ja zökkenőmentesen integrálható
külső gyártók rendszerébe. Például bekapcsolhatja a
légkondicionálást 10 perccel az értekezlet tervezett
időpontja előtt. Az RFID/NFC és PIN segítségével végzett
hitelesítés egyszerű azonosítást tesz lehetővé a
képernyőn végzett foglalásoknál és lehetőséget ad egyes
helyiségek vagy csoportok hozzáférésnek korlátozására.
A nagyra értékelt “bejelentkezési“ funkció a foglalások
törlésével segít tárgyalók felszabadításában, ha valaki
nem jelenik meg. Üzemképtelen berendezés van a
helyiségben? Egyszerűen jelentse a képernyőn.

Egyszerű és szép

Az Evoko Liso új, karcsúsított dizájnnal rendelkezik.
Telepítése egyszerű és öröm ránézni minden tárgyalón
kívül. Nem kell újabb beépülő modulokat vagy további
szoftvereket megtanulni. Olyan könnyű és magától
értetődő, hogy minden előzetes képzés nélkül bárki
elsajátíthatja. Minden szolgáltatás elérhető néhány
érintéssel. Olyan zökkenőmentes, hasznos és okos.
A következő értekezletéhez csak az ujját kell kinyújtania.

pengedélyek kezelésével és az egységek valós idejű
figyelésével. Soha nem volt egyszerűbb ajtót nyitni egy
hatékonyabb értekezleti kultúra előtt.



Revolucionarni izdelek, ki korenito spremeni način potekanja vaših sestankov. V preteklosti je Evoko 
Room Manager skrbel za nemoteno rezervacijo. Evoko Liso je naslednja generacija upravljalca sejnih 
sob in je rešitev na do�k za vse vaše sejne sobe. Nič več dvojnih rezervacij, zmedenos� in prekinjanja 
sestankov. Evoko Liso je tudi svetlejši in lepši na pogled, vendar z isto nalogo kot doslej, torej da 
poskrbi, da se bodo vse vaše sejne sobe uporabljale na resnično učinkovit način. 

MŰSZAKI INFO

• Képernyő 
• 8 collos érintésérzékeny

képernyő ujjlenyomatmentes kezeléssel 
 

• Csatlakozás 
• Wi-Fi 
   802.11 a/b/g/n  
• Ethernet 
   RJ-45, 10/100/1000 Mbit 
   PoE & PoE + 
      IEEE 802.3af 
• RFID/NFC 
   13.56 MHz-es  leolvasó 

        ISO/IEC 14443A/B

  
      Támogatja a MIFARE 4K/1K kártyát

(nem támogatja az ISO/IEC 15693
vagy MIFARE Ultralight C eszközt)  

  
      

 

 

        

 
 

• Áramellátás 
• Power over Ethernet (PoE), vagy

 

• 12V AC/DC hálózati adapter (tartozék)
(dodatak)

• Érzékelők 
• Közelítésérzékelő

 • Környezeti fény érzékelője
• Rögzítés  

• Rögzíthető szokásos vagy
üvegfalakrastaklene zidove

 

 • 5 utas kábelkimenet egyszerű és rendezett
telepítéshezjednostavnu i glatku instalaciju

 

• Egyéb 
• 3 utas közvetett fényaura már messziről

láthatóvá teszi a helyiségek
foglaltságátvidljivost

 
 

• Nyílt API külső rendszerekkel
valóintegrációhoz

 

• Adatátvitel valósidejű duplex
összeköttetésenstvarnom vremenu 

• Távfelügyelet több telephelyes
támogatással

 

 
• Valós idejű figyelés és statisztika

KOMPATIBILIS PLATFORMOK

• Microsoft Office 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
• Evoko Booking (önálló verzió)

MÉRET ÉS SÚLY

• Méret: 200 x 200 x 25 mm  
(7.9 x 7.9 x 1.0 hüvelyk)

• Súly: 1.3 kg (2.9 lbs)

FELHASZNÁLÓI FELÜLET NYELVEI

• Arab
• Katalán
• Kínai, egyszerűsített
• Kínai, hagyományos
• Cseh
• Dán
• Holland
• Angol
• Észt
• Finn
• Francia
• Galíciai
• Német
• Olasz
• Lett
• Litván
• Japán
• Norvég
• Lengyel
• Portugál
• Orosz
• Spanyol
• Svéd

ÁRAZÁSI MODELL ÉS A DOBOZ TARTALMA

Árazási modellünk ugyanolyan egyszerű,mint a
termékeink; egységeként egyszeri költség és
semmi egyéb. Nincsenek licencdíjak és előfizetési
díjak, minden szükséges hardver, szoftver, támogatás
és jótállás benne van az árban. Az egyszeri költség az
alábbiakat tartalmazza:
• Evoko Liso egység (hardver a Liso alkalmazással)

• Rögzítő készlet szokásos vagy üvegfalakrazidove

• Jövőbeni frissítések az Evoko Liso egységhez és az
Evoko Home-hozi Evoko Home

• Tápegység (szükség esetén, jellemzően PoE
telepítéssel üzemel)PoE-om)

• 2 év jótállás (külön vásárolható 3. évre is)

• Terméktámogatás telefonon/e-mailben/
web-tiketekkel a Liso egységek használati idejére

 

CIKKSZÁM 

• ERM2001

Műszaki adatok

www.evoko.se

• Evoko Home alkalmazás (konfiguráláshoz,
szinkronizáláshoz és kezeléshez)sinkronizaciju i
administraciju)

DÍJAK


