
 



 

 

Efektivní řízení meetingů 
hladce a jednoduše 
MeetingRoomApp je moderní digitální rezervační 
systém určený pro správu zasedacích a konferenčních 
místností. Chytrá technologie umožňuje efektivně řídit a 
plánovat firemní meetingy, zjednodušuje firemní procesy 
a pomáhá lépe využívat firemní prostory. 

 

Inovace ve vaší společnosti 
Rezervační systém MeetingRoomApp je v řadě 
společností lidmi velmi oblíbený pro své maximálně 
přívětivé uživatelské rozhraní a moderní design, 
který umožňuje rychlou a snadnou rezervaci přímo na 
displeji zařízení u zasedací místnosti. 
Systém je možné integrovat se systémy Google Apps, 
Microsoft Exchange nebo Office 365. 
Funguje na platformách Android, iOS a také 
ve webových prohlížečích, a nabízí řadu funkcí, 
které učinně pomáhají s organizací 
a plánováním meetingů. 

MeetingRoomApp Cloud-Platform umožňuje bezpečný 
provoz a vyhovuje bezpečností politice 98 % 
společností na světě. Ať už se rozhodnete využít naší 
cloudovou verzi platformy, anebo vlastní instalaci 
a provoz, zaručujeme vám bezproblémové nasazení 
systému a snadnou implementaci.  
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Zarezervujte si meeting ve vteřině 
Rezervaci je možné provést přímo na dotykovém panelu 
u zasedací místnosti, z pohodlí vašeho počítače nebo 
z mobilního zařízení na cestě do práce. 

Díky centralizaci a digitalizaci systému získáte přehled 
napříč celou společností, která zasedací místnost je 
k dispozici, ve které místnosti jednání právě probíhá 
i náhled do budoucích událostí a aktivit. 

MeetingRoomApp je ideální pro malé, 
střední a korporátní společnosti. Mezi naše zákazníky patří i 
univerzity, nemocnice a další instituce. 
Díky chytrým funkcím je možné systém využít kdekoliv. 
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Základní funkce 
SYNCHRONIZACE S KALENDÁŘI 

Integrace se systémy G Suite (Google Apps), 
Microsoft Exchange nebo Office 365. 
 

 

AD HOC REZERVACE 

Rezervace místnosti přímo na displeji zařízení 
u zasedací místnosti. Rychle a jednoduše. 

PLÁNOVÁNÍ A PRODLOUŽENÍ MEETINGU 

Naplánujte si schůzku přímo na displeji zařízení 
a zarezervujte si zasedačku dopředu. 
Efektivita je klíčem k úspěchu. 
 
Probíhající meeting je možné prodloužit pomocí ikony 
plus. Pokud potřebujete více času pro schůzku během 
vteřiny rezervaci zasedačky prodloužíte.  

 

 

SIGNÁLY RED x GREEN x ORANGE 

Barevné signály na displeji zařízení informují okolí, 
zda je zasedací místnost volná, anebo v ní právě 
probíhá jednání. 
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OBRAZOVKA 

Přehledná agenda meetingů. Kalendáře pro každou 
místnost. Funkce Celoobrazovkový režim 
a funkce Spořič obrazovky, která šetří energii 
v nočních hodinách. 
 

SPOŘIČ OBRAZOVKA 
MeetingRoomApp chrání životnost displeje. Nastavte 
si automatický režim on a off obrazovky podle 
pracovního doby. 

Další funkce MeetingRoomApp 

POTVRZENÍ PŘÍCHODU 

Potvrzení příchodu na jednání na displeji zařízení 
u zasedací místnosti stisknutím tlačítka Potvrdit. 
Pokud nedojde k potvrzení účasti 15 minut 
před začátkem nebo do 15 minut od zahájení 
meetingu, automaticky je meeting zrušen 
a prostor je možný ihned rezervovat. 
  

 

 

REZERVACE ZASEDAČKY V OKOLÍ 

Tato funkce umožňuje uživateli zobrazit na displeji 
panelu všechny zasedací místnosti v organizaci. 
A pomocí “televizního panelu” přímo na místě snadno 
vybrat a rezervovat místnost, která je volná 
a odpovídá jeho potřebám. 
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CELOOBRAZOVKOVÝ REŽIM 

Celoplošné zobrazení firemní akce či události 
Na displeji rezervačního zařízení. Funkci je možné 
uplatnit v prostorách, které firmy využívají 
Pro různorodé akce typu školení, semináře apod.  
 
  
 

 

 

OBJEDNÁVKA ÚKLIDU, OBČERSTVENÍ 
NEBO IT PODPORY 

Zavolání (recepce) pro úklid či catering zasedací 
a konferenční místnosti. Během dvou kliků je možné 
objednat servis, který požadujete. 

 
 
 
 

PIN ZABEZPEČENÍ A NOTIFIKACE 

Adhoc rezervace je možné speciálně zabezpečit. 
Před rezervací stačí zadat na displeji zařízení PIN 
a zahájit meeting. 
 
Nepotvrzené schůzky jsou odmítnuty nebo zrušeny. 
Pokud schůzka nebude na panelu u zasedací místnosti 
potvrzena, organizátorovi meetingu přijde e-mail 
notifikace o jejím zrušení. 
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NAVIGAČNÍ SYSTÉM A PŘEHLED MÍSTNOSTÍ 

Dokonalý přehled o zasedacích místnostech a rychlé informace pro každého. 

 

 
MONITORING ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ 

MeetingRoomApp Reporting je skvělý analytický nástroj pro management. 
Detailní statistiky o využití zasedacích místností a aktivitě uživatelů. Dozvědět se více → 
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Hardware –Technologicky nezávislá platforma 
 

TABLETY 

Apple iPad 
iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, 
iPad mini 4, iPad mini 2 
 

 

 
  
 

Android zařízení 
Podporovaná zařízení Asus, 
Prestigio, Lenovo, Samsung 
 

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Plastové rámečky 

● Rychlá a snadná montáž tabletu 

● Zakrytí napájecího kabelu 

● Vhodný pro montáž do všech typů zdí či skla 

● Příjemný vzhled s možností barevných kombinací 
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DIGITAL SIGNAGE ZAŘÍZENÍ 
 

Philips 10BDL4151T 
Nový typ zařízení Philips 10BDL4151T má nejnovější 
Android 7.1 a rychlejší procesor. 
 
Stejně jako předchozí typ má na boku umístěny LED diody, 
které vysílají barevné světlo do prostoru. 
Díky vylepšenému displeji má živější obraz, 
který ještě více umocňuje vzhled naší aplikace. 
 

 

 

QBIC TD-1050 
AWARDED THE 2017 iF DESIGN AWARDS 

QBIC TD-1050 vyhrál světově uznávanou cenu iF DESIGN 
AWARDS 2017 za design. Vítězný produkt TD-1050 vyhrál v 
disciplíně produkty v kategorii kanceláře. 
 
10,1" dotykový panel PC je určen pro všechny prostory 
za účelem informativního displeje. Lze ho namontovat 
na jakýkoliv povrch, což umožňuje různé interaktivní 
integrace. Navíc obsahuje čtečku karet.  
 
 

Další značky 
MeetingRoomApp může být použit i pro jiná profesionální digitální zařízení včetně dotykových 
panelů. Je podporovaný a kompatibiIní s dalšími významnými značkami jako je Samsung, LG, NEC, 
Philips a Panasonic. 
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Cloud 
Měsíční předplatné 

399 Kč / zařízení 
 

On-Premise 
Cenová nabídka na 

vyžádání 

Podporované platformy  Android, iOS, Web  Android, iOS, Web 

Digital Signage platformy  Vše  Vše 

Maximální počet zasedacích místností  —  — 

Maintenance  ✔  Na vyžádání 

Demo / Trial  10 denní zkušební 
verze  Na vyžádání 

ZÁKLADNÍ FUNKCE A SLUŽBY     

Ad-hoc & rezervace z kalendáře, mobilní rezervace  ✔  ✔ 

Synchronizace s MS Exchange, Office 365 a G Suite  ✔  ✔ 

Kalendář pro každou místnost  ✔  ✔ 

Měsíční aktualizace  ✔  ✔ 

Čtvrtletní aktualizace  ✘  ✘ 

Podpora (Helpdesk)  1 399 Kč / měsíc  1 399 Kč / měsíc 

Podpora+ (Helpdesk a Hotline)  2 499 Kč / měsíc  2 499 Kč / měsíc 

Dashboard a statistiky  ✔  ✔ 

OBRAZOVKA     

Ad-hoc rezervace a denní agenda  ✔  ✔ 

Bezpečnostní politika  ✔  ✔ 

Signály Green x Orange x Red  ✔  ✔ 

Snadné uživatelské prostředí  ✔  ✔ 

Spořič obrazovky  ✔  ✔ 

Zrušení událostí  ✔  ✔ 
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Cloud 
Měsíční předplatné 

399 Kč / zařízení 
 

On-Premise 
Cenová nabídka na 

vyžádání 

TOP FUNKCE A SLUŽBY     

Rezervace zasedačky v okolí  ✔  ✔ 

Potvrzení příchodu  ✔  ✔ 

Plánování schůzek  ✔  ✔ 

Prodloužení meetingu  ✔  ✔ 

PIN zabezpečení  ✔  ✔ 

Notifikace  ✔  ✔ 

Celoobrazovkový režim  ✔  ✔ 

Objednávka úklidu, občerstvení a IT podpory  ✔  ✔ 

Přehled místností a schůzek (TV aplikace)  ✔  ✔ 

CLOUD FUNKCE     

Vzdálené nastavení  ✔  ✔ 

Vzdálený přístup  ✔  ✔ 

MDM  ✔  ✔ 

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY     

Plastové rámečky  ✔  ✔ 

Exkluzivní hardware  ✔  ✔ 

Dodatečné funkce a služby  ✘  ✔ 

Přidělený account manager  ✘  ✔ 

SLA  ✔  ✔ 

Vzhled aplikace dle vizuálního stylu firmy  ✔  ✔ 
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Kontakt 
hello@meetingroomapp.com 

+420 222 200 651 

 

   meetingroomapp.com 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vyřešte problémy v oblasti managementu 
řízení zasedacích místností jednou pro vždy 
a objednejte si systém, který opravdu změní 
život ve vaší kanceláři. 
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