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Mnogo vec kot samo rezervacijski sistem
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Za cudovite sestanke
Od leta 2009 je Evoko razvil večkrat nagrajene rezervacijske sisteme. Novi Evoko Naso izku-
šnjo rezervacije sejne sobe popelje na novo raven preprostosti. Različni paketi hkrati omo-
gočajo popolno koordinacijo delovnega prostora.

Evoko Naso je namensko zasnovan kot upravlja-
lec sejnih sob. Programska in strojna oprema 
sta zasnovani že od začetka, tako da je najboljša 
izkušnja zagotovljena. Z zaslonom na dotik hitro 
poiščite prostor za sestanke. Majhne ikone 
predstavljajo tehnološko opremo sejne sobe, 
tako da lahko izberete sejno sobo, ki ustreza 
vašim potrebam. Poškodovano ali manjkajočo 
opremo za sestanke lahko prijavite tudi 
neposredno na zaslonu.

Rezervacijski sistem mora nuditi več kot le 
seznam funkcij. Biti mora enostaven za upora-
bo in izgledati elegantno v vsaki pisarni. Evoko 
Naso oddaja intuitivne svetlobne signale, ki vas 
vodijo v pravo sejno sobo. Ko se približate 
zaslonu, senzor bližine razkrije novo plast 
informacij in vam pokaže vse, kar morate 
vedeti.

Verjamemo, da je dizajn odličen takrat, ko 
preprostost ustreza funkcionalnosti na točki 
minimalizma, kjer je na voljo vse, kar potre-
bujete. Ta digitalni sistem za rezervacijo sob 
se znebi dvojnih rezervacij, zmede, kam iti, in 
sestankov, ki se prekinejo. Evoko Naso 
poskrbi za rezervacijo sob, tako da se lahko vi 
osredotočite na produktivne sestanke.

Zahvaljujoč analitičnemu orodju dobite drago-
cene vpoglede, ki vam pomagajo povečati 
učinkovitost, optimizirati uporabo virov in 
izboljšati tematsko kulturo vašega podjetja. Če 
vas zanima korak k popolni koordinaciji 
delovnega prostora, potem je Evoko Naso 
produkt za vas. Na voljo so trije paketi, med 
katerimi lahko izbirate in kombinirate tako, da 
ustrezajo vsemu, kar si lahko zamislite.
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Celovite storitve za sejne sobe

Usklajevanje vseh delovnih prostorov
Če v vaši organizaciji ni v naprej dodeljenih 
delovnih miz, vam paket Pepper pomaga najti 
in rezervirati prosto delovno mizo. Iskanje 
proste delovne mize v velikih podjetjih, kjer 
zaposleni nimajo točno določenih delovnih 
mest je sedaj mačji kašelj. 
Najdite in rezervirajte delovno mizo z aplikaci-
jo za pametne telefone, kjer lahko sedaj vidite 
tudi, kje tisti dan sedijo vaši kolegi. Zbrani 
podatki kažejo, kako se uporabljajo vaši 
delovni prostori, in vam pomagajo, da jih opti-
mizirate za največjo produktivnost in stroškov-
no učinkovitost.

Prilagojena dobrodošlica
Ali ne bi bilo super, če bi obiskovalec stopil do 
recepcije in bi ga sistem takoj prepoznal, 
pozdravil in mu namenil ustrezne informacije 
o načrtovanem sestanku? S paketom Guava je 
to povsem mogoče. Obravnavanje pretoka ljudi 
v zgradbi in iz nje še nikoli ni bilo lažje kot to. 
Ko obiskovalec prispe, organizator sestanka 
prejme obvestilo o prispetju in lahko se pripra-
vi na toplo dobrodošlico.

Popolna koordinacija delovnega prostora

Evoku Nasu lahko dodate še dodaten sloj 
funkcionalnosti s priročnimi funkcijami, kot 
sta samodejna prijava na sestanek ob vstopu v 
sejno sobo in možnosti izbire za pripravo 
hrane pri rezervaciji sobe. Dodate lahko tudi 
zemljevide, ki vas bodo vodili, in uporabite 
naše senzorske povezave ter odprte API za 
avtomatizacijo in integracijo. Z mobilno aplik-
acijo Naso lahko preprosto poiščete in rezervi-
rate sobo, ki ustreza vašim potrebam, naš 
pregledni zaslon pa vam na hitro prikaže 
stanje vseh sob.


