MEETING
ROOMS
Nu sta pe ganduri atunci cand iti programezi
meeting-urile, cu doar o apasare de buton
totul este pregatit pentru tine. Descopera
usor ce spatii ai disponibile pentru ca tu sa
te concentrezi pe ceea ce este important.

Meeting
rooms

DE CE MEETING ROOMS?
Intr-o lume a automatizarii timpul tau este cel mai
important, iar pentru ca tu sa te poti concentra pe
task-urile cu adevarat importante, IT ASSIST a creeat
un sistem de managerizare a salilor prin care stii
mereu cine, ce si cand are programat.
Cu Meeting Rooms nimic nu este mai simplu decat sa
stabilesti o intalnire cu echipa. Cu o apasare de buton
descoperi ce spatii ai disponibile si cand, ce activitati
sunt programate in acestea.

MEETING ROOMS

Organizarea activitatilor intr-un spatiu
este o munca minutioasa, care necesita
o magagerizare constanta a timpului,
activitatilor si nevoilor celor din jur. Prin
automatizarea procesului eliberam atat
timp cat si resurse umane, iar statusul
oricarui spatiu este mereu la indemana
oricui.

CARE SUNT AVANTAJELE
MEETING ROOMS?
01

Management automat al spatiilor

02

Mereu la indemana

03

Usor de monitorizat, oriunde, oricand

04

Rezervare la doar o apasare de buton

05

Istoric al activitatilor curente si viitoare

06

Planner de activitati

Cu Meeting Rooms beneficiezi mereu de control, prin aplicatia pentru
interiorul salii care monitorizeaza in mod constant statusul acesteia.
Integrarea 365 ofera interconectivitate cu aplicatiile pe care tu le folosesti,
pentru o usurinta maxima a utilizarii.

CARE SUNT FUNCTIONALITATILE MEETING ROOMS?
Rezerva sala,
alegand
ora si data

Poti rezerva din
cadrul salii,
folosind
aplicatia integrata

Poti vedea care
sunt intalnirile viitoare
si de cine au
fost programate

Poti extinde
timpul in care
sala este rezervata,
atata vreme cat
nu se suprapune cu
o alta rezervare

Fiecare sala
beneficiaza de
propria identitate,
avand o adresa
de mail in sistem

Poti stabili coduri
QR specifice
(ex. Pt wi-fi)

Poti trimite mesaje
/ cereri in afara salii
(ex pentru a cere apa)

Training, meeting sau sedinta, organizarea lor ocupa timp care poate fi folosit mult mai
productiv. Prin automatizarea procesului de ocupare al salilor companiei tale, ai parte de un
proces mult mai eficient, totul fiind doar la o apasare distanta.
Fie ca este vorba de rezervare, stabilirea de parametri sau managerizarea resurselor salii,
aplicatia iti ofera o solutie integrata prin care tu sa ai control asupra oricarui parametru.

CONTACTATI-NE
Timpul tau e important, asa ca lasa-ne pe noi sa ne ocupam de
organizare, iar tu concentreaza-te pe performanta.

www.itassist.ro
/itassist.eu

IT Assist

(021)9931
/company/it-assist/

