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rezerwacji sal
intuicyjna i zaawansowana aplikacja
do rezerwacji sal konferencyjnych w firmach

SYSTEM REZERWACJI SAL

Pozwala każdemu użytkownikowi samodzielnie sprawdzić dostępność sal, wybrać opcje
dodatkowe (np projektor, zamówienie napojów lub poczęstunku) i zarezerwować salę
bez potrzeby telefonowania do administracji.

gdy Outlook nie wystarcza...
Microsoft Outlook™ bardzo dobrze radzi so- pozwalających na parowanie konferencji vibie z ustalaniem spotkań z osobami. Nie jest deo, ustalanie spotkań cyklicznych czy funkSYSTEM REZERWACJI SAL
to
jednak aplikacja, zoptymalizowana pod cjonalność sal łączonych, to zapraszamy do
kątem rezerwacji sal czy zasobów. Jeżeli w zapoznania się z możliwościami oferowanymi
Twojej organizacji istnieje problem z rezerwa- przez nasz system rezerwacji sal.
cją sal lub brakuje zaawansowanych opcji

Intuicyjna rezerwacja sal
w przeglądarce

Zamawianie cateringu

System umożliwia zmawianie cateringu dla
Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglą- spotkań. W zależności od ustawień możliwe
darki. Przejrzysta i czytelna forma graficzna jest określanie różnych opcji dla różnego ropozwala na bardzo łatwe śledzenie zaję- dzaju spotkań.
tości poszczególnych sal. Widok zajętości
sal prezentowany jest domyślnie w układzie Raportowanie kosztów cateringu
dziennym. Na rozkładzie prezentowane są
Funkcja generowania raportów pozwala na
dodatkowe informacje o zaplanowanych spoprzygotowanie zestawień danych dotyczątkaniach – w formie ikon, kolorów lub tekstów.
cych wykorzystanego cateringu w rozbiciu na
departamenty. Dzięki temu w łatwy sposób
Wysoka użyteczność interfejsu
można rozliczać koszty cateringu wewnątrz
organizacji.
W systemie przypisać można różne kolory
dla prezentacji spotkań na rozkładzie dziennym. Kolory mogą być przypisane do takich
opcji jak rodzaj spotkania czy wybrana opcja
cateringu.

Akceptacje

Galerie zdjęć
Każda sala posiada możliwość dodania opisu wraz z listą dostępnych opcji. Dodatkowo
możemy dodawać galerię, w której można
zaprezentować zdjęcia sali, budynku czy
mapę z lokalizacją sali.

W systemie istnieje możliwość ustawienia
akceptacji dla wybranych sal. Np. aby zarezerwować salę Zarządu konieczne może być Obsługa wielu lokalizacji
ustawienia akceptacji, tak aby rezerwacja była
System obsługuje sale w różnych lokalizamożliwa dopiero po akceptacji Biura Zarządu.
cjach – miastach czy budynkach. Dzięki temu
łatwo można rozróżniać sale znajdujące się
System powiadomień
w różnych miejscach i zestawiać połączenia
Istnieje możliwość włączania powiadomień, między nimi.
tak aby w przypadku zamówienia cateringu,
pracownicy recepcji byli informowani o zbliżającej się rezerwacji i mogli przygotować catering.

... more than software

Widok ekranu edycji rezerwacji.

Widok ekranu głównego aplikacji.

unikalne funkcje...
Obsługa konferencji video

Obsługa rezerwacji cyklicznych

Jako parametr poszczególnych sal można przypisać opcję konferencji video. Dzięki temu istnieje później możliwość zestawiania połączeń
konferencyjnych pomiędzy salami. System ułatwia dopasowywanie spotkań i podpowiada w
wybranym zakresie godziny konferencji, tak aby
nie kolidowały z innymi rezerwacjami.

System umożliwia tworzenie rezerwacji cyklicznych, odbywających się w zdefiniowanych odstępach czasowych. Możliwe jest narzucenie
ograniczenia na maksymalny okres trwania takich rezerwacji.

Integracja z systemami
telekonferencyjnymi
System rezerwacji sal może zostać zintegrowany z systemami telekonferencyjnymi klienta takimi jak Tandberg / Cisco czy Polycom. Dzięki
temu w przypadku rezerwacji konferencji video
nastąpi automatyczne zestawienie połączenia
między wybranymi salami. Istnieje również możliwość połączenia z zewnętrznymi lokalizacjami
poprzez podanie numerów IP z którymi chcemy
nawiązać połączenie.

Obsługa sal łączonych
System obsługuje sale łączone, które składają
się z mniejszych sal. Możliwe jest rezerwowanie
takich sal wspólnie i osobno. Rezerwacja sal łączonych jest możliwa bezpośrednio z rozkładu
sal na głównej stronie.

jeszcze więcej
możliwości...

... more than software

Integracja z Outlook i GroupWise
Rezerwacje dokonane przy pomocy naszego
systemu są automatycznie odzwierciedlane
w kalendarzach sal oraz kalendarzach zaproszonych użytkowników. Jednocześnie podczas procesu rezerwacji istnieje możliwość
sprawdzenia, czy osoby zaproszone na spotkanie, nie mają zaplanowanych w swoim kalendarzu innych działań.

Funkcja planowania spotkań
W przypadku integracji z MS Outlook lub
GroupWise istnieje możliwość planowania
spotkań, która na podstawie zadanych parametrów i lokalizacji sali oraz na podstawie
kalendarzy osób zaproszonych na spotkanie,
pozwala wyszukać najbliższy możliwy termin,
w którym mogą uczestniczyć wszystkie zaproszone osoby.

WebService jest nowoczesną firmą, która od
ponad 15 lat nieprzerwanie rozwija się wraz z
rozwojem branży internetowej i rynku IT w Polsce.
Od 2003 roku należymy do Grupy SOLIDEX wiodącego integratora systemów sieciowych.
Dostarczamy usługi i rozwiązania software’owe, zawsze oparte o precyzyjnie dobrane do
potrzeb Klienta technologie. Naszą specjalizacją są przede wszystkim kompleksowe usługi
tworzenia Portali Intranetowych i Internetowych,
aplikacji webowych, rozwiązań multimedialnych
oraz projektowania funkcjonalnych interfejsów
graficznych.

Obsługa wersji językowych
Aplikacja dostosowana jest do obsługi wielu
wersji językowych.

Integracja z AD
Integracja integruje się z Active Directory
klienta i może działać jako część korporacyjnego Intranetu.

Do grona stałych klientów WebService należą
m.in. Fortis Bank Polska, Volkswagen Bank,
Bank Pekao SA, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Siemens, Makro Cash & Carry, Grupa Maspex, Rettig Heating (Purmo, Radson), Valvex
S.A., EWE Polska, Polimex - Mostostal S.A.,
Grupa LUX MED.

Możliwość rezerwacji zasobów
dodatkowych
W systemie istnieje możliwość zdefiniowania
dodatkowych zasobów, które będą uwzględnione przy rezerwacjach. Mogą to być np.
komputery czy rzutniki. Pula zasobów może
być dzielona między poszczególne sale lub
mogą to być zasoby niezależne.

Moduł w Intranecie firmowym
Aplikacja rezerwacji sal może funkcjonować
jako osobna aplikacja. Może być również
zintegrowana w ramach większego spójnego pakietu, w skład którego wchodzą dodatkowe moduły takie jak Rezerwacja zasobów, Urlopy, Delegacje, RMUA lub w ramach
korporacyjnego Intranetu, który oferuje te
wszystkie funkcjonalności wraz z podstawowymi funkcjonalnościami Intranetowymi.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami aplikacji lub prezentacją rozwiązania u
Państwa w firmie, prosimy o kontakt:
mailowy: biuro@webservice.pl
lub telefoniczny: (+48)

12 637 34 32

Więcej informacji o ofercie:

www.webservice.pl
SYSTEM REZERWACJI SAL

