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Bookingløsning via digitale skilte
Bedre udnyttelse af dine møderum 

Digital Sign Client 
Hold gæster og medarbejdere informeret om møder 
i et specifikt lokale booket via Microsoft Outlook®, 
Exchange og Office 365.

 
»   Vis nuværende og fremtidige møder 

»   Opret, forlæng og afslut møder direkte 
 på skærmen

»   Bekræft møder direkte på skærmen for at undgå 
automatisk annulering af reservationen

» Optisk lys, der viser om et mødelokale er ledigt

» Styring af hvem der kan benytte skærmen via 
PIN-kode / RFID 

» Mødeoversigt, der viser møder fra flere 
mødelokaler på etage / i bygningen

» One-touch booking - tryk én gang på skærmen 
for at starte / afslutte et møde 

» Support af forskellige tidszoner

» Integration til Microsoft Exchange og Office 365

» Dashboard til central administration af skærme

» Inkludér din virksomheds logo på skiltet 

» Vis virksomheds videoer på møderums skærmen

» Central styring af baggrundsbilleder 

» Standard skabeloner medfølger

» Lav din egen skabelon, der brander din 
virksomhed

 
 

Download en 30 dages gratis prøveversion af Digital Sign Client

FunktionerFunktioner
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Fleksibel løsning til booking af mødelokaler 
Digital Sign Client er en bookingløsning til dine mødelokaler, der altid sikrer 
opdateret information om nuværende og fremtidige møder - tilgængelige for både 
medarbejdere og gæster.  

Din skilteløsning til Microsoft Exchange og Office 365
Digital Sign Client gør det let at integrere dine digitale skilte med Microsoft 
Exchange og Office 365. Opret et møde i Microsoft Outlook® og det vil 
automatisk blive vist på skiltet udenfor mødelokalet og naturligvis, blive 
opdateret når mødelokalet er ledigt igen. 

Brug løsningen på mindre skærme for at få en bedre udnyttelse af dine møderum, 
samt for at kunne se om de er ledige og i givet fald hvornår. Hvis du udbygger 
denne løsning med vores mødelokale software, Resource Central, kan du også 
booke lokalet på forhånd forhånd i Outlook® eller på den mobile app.

Mødeoversigt over flere mødelokaler
Brug samme løsning på større skærme og få et overblik over alle / nogle møde-
aktiviteter i din bygning / på din etage. Brug Digital Sign Client på et større display 
for eksempel i din reception eller i fællesområder for at leder dine gæster i den 
rigtige retning (Wayfinding).

 

Møderums skilte  
Skiltenes lette og intuitive software 
gør det let at booke ad-hoc møder 
eller ændre eksisterende møder. Dette 
er med til at optimere brugen af dine 
møderum.  

Opret et nyt møde i lokalet på skiltet 
udenfor, bekræft at et møde starter, 
forlæng et igangværende møde eller 
afslut et møde før tid - direkte på skiltes 
touch skærm.

Design din egen skabelon i den 
tilhørende editor, vedligehold skærme 
i det webbaserede Dashboard eller 
få flere informationer omkring 
brugsstatistiken for lokalerne. 

Add-On Products

Digital Sign Client

https://www.add-on.com/da/moedelokale-skilte
https://www.add-on.com/da/moedelokale-skilte?p=trial
https://itunes.apple.com/gb/app/digital-sign/id1406726612
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addonproducts.dssclient


Køb din hardware direkte gennem Add-On Products eller benyt din 
lokale forhandler. 

Vi tilbyder hardware i moderne design, som inkluderer møderumsskærme, 
større mødeoversigtsskærme og skærme til reservering af skriveborde. 
Desuden tilbehør, der inkluderer flere typer vægbeslag og stativer.

Vi tilbyder komplete løsninger med pre-installeret software - lige til at sætte 
op og starte med at benytte. Se et udvalg af vores skilte nedenfor.

Digital Skiltning
Bedre udnyttelse af dine møderum

Software og hardware HardwareHardware
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Kontakt vores konsulenter for en 15 minutters online demo

  
  
Hardware uafhængig
Med Add-On Products’ software kan du bruge 
dit foretrukne hardware, uanset om det kører 
Windows, iOS eller Android: vi understøtter det!

Digital Sign Service er en generisk løsning, der 
aldrig bliver forældet. Du kan ændre dit hard-
ware valg uden at skulle ændre softwaren. 

Vælg imellem:
 
  
 
 
 
 
 » Mange hardware-mærker at vælge imellem

 » Kendt platform giver let support 
 

  
» Flot designet iPad

» Mange forskellige leverandører af forskellige 
    monteringsenheder og tilbehør

» Vælg mellem en lang række Android-tablets i 
forskellige prisklasser 

» Uanset om du forestækker en lille tablet, en 
stor tablet eller en tablet, der fokuserer på 
design, gør Android det muligt 

Add-On Products® 
Roms Hule 8, 7100 Vejle, Denmark

Europa
Telefon: +45 7944 7000 
Fax:  +45 7944 7001
Email:     info@add-on.com

Nord Amerika
Telefon:  +1 (905) 655-9262
Email:     info@add-on.com 

Add-On Products® er en global 
markedsledende leverandør af 
add-ons til Microsoft Outlook®, 
Exchange & Office 365.
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Forskellige skærme til forskellige behov - vi dækker det hele. Udvalget 
dækker over enheder til reservering af skriveborde og større skærme til 
mødeoversigter for flere rum.

 

DS-1050 | 10” DS-JAR101-MR | 10” DS-1060 Slim | 10” 

Møderumsskærme

Add-On Products

Digital Sign Client

https://www.add-on.com/da/moedelokale-skilte
https://www.add-on.com/da/moedelokale-skilte?p=demo

