Nunca foi tão fácil:
ü Reservar uma sala de reuniões

We care your meeting rooms

ü Agendar uma sessão de
videoconferência
ü Reportar uma avaria de um
equipamento

A solução ideal para
toda e qualquer
empresa que disponha
de pelo menos uma
sala de reuniões.

MrRooms é versátil
para se adaptar a
qualquer empresa,
instituição,
independentemente
da sua dimensão.

ü Solicitar serviço de catering para
aquela reunião
ü Solicitar serviço de limpeza da sala
ü Visualizar informação da rede WiFi,
de convidados

MrRooms Display consiste num moderno e atraente painel tátil de 7” a
instalar à entrada das salas de reuniões.

O MrRooms Display disponibiliza as
seguintes informações:
ü Visualizar o Nome da Sala

O MrRooms Display irá possibilitar as
seguintes ações:
ü Confirmar reunião

ü Visualizar o Logotipo da Empresa

ü Estender reunião

ü A Data e Hora atuais

ü Terminar reunião

ü As próximas ocupações da respetiva Sala ü Iniciar reunião não programada

opção Dashboard
permite visualizar
todos os pedidos por
realizar, de catering e
limpeza ou
equipamentos
complementares.

ü Ver o estado dos equipamentos

ü Reportar uma avaria

ü Ver a ocupação da sala, a partir do
corredor, através das luzes
disponibilizadas no painel:

ü Solicitar catering (Cafés, Águas, etc)
ü Solicitar limpeza da sala

• Verde – Livre | Vermelho – Ocupado

Informação do produto
Disponível nas versões:
• MrRooms Office 365
• MrRooms Exchange 2010, 2013 e 2016 (esta última está em desenvolvimento)
• MrRooms APP (compatível com quaisquer browsers evergreen, CHROME recomendado)
• MrRooms Google
• SSO (Single Sign On) com Microsoft Azure
MrRooms Display inclui:
• Ecrã de 7” IPS, 1024 x 600, 350 cd/m2
• Porta de rede RJ-45 com PoE
• WiFi
• Suporte de parede, aquando da aquisição o cliente poderá optar pelo suporte de
vidro, sem qualquer custo adicional
• 2 anos de garantia, expansível para 3 anos como opção

2017 MrRooms. All rights reserved.
www.mrrooms.com
geral@mrrooms.com

É comercializado e licenciado por número de salas de reunião, sendo o licenciamento
efetuado por períodos de 3 anos
Dimensões Display 7”: 18,2 x 12,1 x 4,5 cm / 0,3 Kg (sem suporte parede / vidro)
MrRooms não inclui serviço de instalação, disponível como opção

