
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 dotik za vse
vaše sejne sobe. Nič več dvojnih rezervacij, zmedenosti 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.

Da bodo sestanki potekali bolj tekoce

Upravljalec sejnih sob naslednje generacije.

Svetel in uporaben

Analiticno in ucinkovito

Evoko Liso omogoča, da lažje kot kadarkoli prej
rezervirate sejno sobo z vašim digitalnim koledarjem ali
pa neposredno na zaslonu. Vse informacije so elegantno
predstavljene na zaslonu in se spremenijo, ko nekdo
stopi do njega, tako da vedno prikazuje najpomembnejše
informacije. Rezervirajte, končajte ali podaljšajte
sestanek neposredno z zaslona ali uporabite koledar za
iskanje glede na razpoložljivost, velikost in opremljenost
drugih prostorov. Zahvaljujoč zeleni in rdeči svetlobi
lahko takoj vidite, če je soba prazna ali ne.

Evoko Liso daje popoln vpogled v vaše pretekle sestanke,
tako da lahko resnično optimizirate uporabo vaših
prostorov. Poskrbite, da boste izbrali popoln prostor za
vsak sestanek posebej. Evoko Home nudi tudi obsežne
možnosti za upravljanje z več lokacijami hkrati, dovoljuje
nadzor in spremljanje enot v realnem času.

Odprt in interaktiven

Odprti API Evoko Liso se gladko integrira z drugimi
neodvisnimi sistemi. Kot primer bi lahko AC vklopili 10
minut pred načrtovanim začetkom sestanka. Preverjanje
RFID / NFC in PIN omogoča enostavno identifikacijo
rezervacij na zaslonu in možnost omejevanja dostopa do
nekaterih sob ali skupin. Zelo cenjena funkcija »prijava«
vam pomaga sprostiti prostor za sestanke z odpovedjo
rezervacij, ko se nihče ne prikaže. Kakšna nedelujoča
oprema v sobi? Preprosto poročajte na zaslonu.

Preprost in lep

Nov design, tanjši in lepši na pogled ter bolj enostaven za
namestitev. Nima dodatnih vtičnikov ali programske
opreme, ki bi se jo bilo potrebno priučiti. Tako enostaven,
da ga lahko uporablja vsakdo brez predhodnega
usposabljanja ali obširne razlage. Do vseh funkcij je
mogoče dostopati le z nekaj preprostimi dotiki.
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TEHNIČNI PODATKI

• Zaslon  
• 8" (20,3 cm) zaslon, kapacitivni dotik  

• Povezljivost 
• 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 bralnik 

 

      ISO/IEC 18000-6:2013
       ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B

 
         PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s

       ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B

 
         PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s

       Podpira MIFARE 4K/1K kartico (ne

 
         podpira ISO/IEC 15693 or MIFARE 

 
Ultralight C)

        

 
 

• Moč  
• Napajanje preko Ethernet (PoE), oz

 

• 12V AC / DC napajalnik (dodatna oprema)
• Senzorji 

• Senzor bližine

 • Senzor svetlobe
• Montaža  

• Možnosti pritrditve na standardne in
steklene stene

 

 • Možnost 5-smernega izhoda za kabel za
enostavno in gladko namestitev

 

• Drugo 
• 3 različne barve svetlobe, ki omogočajo,

da je stanje sobe vidno že od daleč

 
 

• Odprti API za integracijo tretjih oseb

 

• Komunikacija prek dvosmerne povezave
v realnem času 

• Daljinsko upravljanje s podporo za več
mest

 

 
• Spremljanje in statistika v realnem času

EVOKO LISO JE ZDRUŽLJIV Z:

• 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 (stand-alone version)

VELIKOST IN TEŽA

• Velikost: 200 x 200 x 25 mm  
(7.9 x 7.9 x 1.0 palca)

• Teža: 1.3 kg (2.9 lbs)

UPORABNIŠKI JEZIKI

• arabski
• katalonski
• kitajski, poenostavljeni
• kitajski, tradicionalno
• češki
• danski
• nizozemski
• angleški
• estonski
• finski
• francoski
• galicijski
• nemški
• italijanski
• japonski
• latvijski
• litovski
• norveški
• poljski
• portugalski
• ruski
• španski
• švedski

CENE IN KAJ JE V ŠKATLI

Naš model oblikovanja cen temelji na isti
preprostosti kot naši izdelki; to je enkratni
strošek na enoto in to je to. Ni stroškov
licenciranja ali naročnin, vključena je vsa
potrebna strojna oprema, programska
oprema, podpora in garancija.
Enkratni stroški vključujejo: 

• Enoto Evoko Liso (strojna oprema z aplikacijo
Liso)

• Montažni kompleti za standardne in steklene
stene

• Prihodnje nadgradnje programske opreme za
enote Evoko Liso in Evoko Home

• Napajanje (če je potrebno, običajno nameščeno
s PoE)

• 2-letna garancija (do 3 leta lahko kupite posebej)

• Podpora izdelkov prek telefona / e-pošte /
spletnih obrazcev, dokler se uporabljajo enote Liso

 

ŠTEVILKA ARTIKLA

• ERM2001

Specifikacije

www.evoko.se

• Aplikacija Evoko Home (uporablja se za
konfiguracijo, sinhronizacijo in administracijo)

NAGRADE


