Axema VAKA™
Info- och bokningstavla

Enkel för alla i
huset att använda.

• Enkel att använda –		
pekskärm

När vi utvecklade Axema Vaka info- och
bokningstavla fokuserade vi framför allt på en sak:
Enkelheten. Vi ville skapa en lösning som passade
alla i fastigheten. Resultatet är en stilren väggskärm
som är lika smidig att hantera för de boende eller
anställda som för dig som administrerar den.

• Löser informations-		
behovet

Har du funderat på en digital skärm som löser fastighetens informationsbehov och förenklar vardagen? Då ska du titta närmare på vår informations- &
bokningstavla. Den är så användarvänlig att vem som helst kan hantera den.
Axema Vaka Informations- & bokningstavla har praktisk pekskärm, är
energieffektiv och tänds bara när någon närmar sig för att sedan gå ner i
strömsparläge.

• Namnregister på
boende

• Underlättar bokning 		
av gemensamma
lokaler
• Kan anpassas efter
era behov
• Energisnål

Välj vilken information du vill visa.

Underlätta bokningen av gemensamma lokaler.

Flexibel informationsskärm
Du väljer själv hur information ska presenteras på skärmen.
Ibland kanske helskärmsläget passar bäst men det går också
bra att visa två objekt samtidigt i halvskärm eller visa ett
bildspel. Enklast är att lägga in informationen i PDF-format
men du kan också länka till en webbsida. Du kan även ställa
in start- och slutdatum för när informationen ska visas –
perfekt inför semestertider.

Smidig bokningsfunktion
Logga in genom att visa passerbrickan över läsaren
på skärmen. Sedan är det bara att bläddra mellan
bokningsobjekt som till exempel tvättstuga, bastu eller
samlingslokal. Lediga tider syns tydligt och du bokar direkt
på skärmen. Bokning kan även göras från valfri dator via
internet. Om du vill skickar systemet ut ett mejl som
påminner om tiden.

Snabbfakta
• Bokningstavla med svart front och
pulverlackerad grå stålram
• 21,5’’ pekskärm med härdat glas
• Bildupplösning: 1920 x 1080
• Inbyggd multiläsare: EM, MIFARE
Classic, MIFARE DESFire
• PoE strömförsörjning
• Upp till 8 bokningsobjekt, kan utökas
till 240
• Upp till 15 bokningsperioder per dygn
• Mått 445 x 560 x55 mm (HxBxD)
• Inbyggd närvaro-sensor för

Enkel uppdatering av
namnregister
Varför inte presentera namnregister på de boende på
skärmen? Förutom tydligheten för besökare sparar du tid
eftersom det går snabbt att uppdatera registret. Välj mellan
sortering i alfabetisk ordning eller efter våningsplan. Om hela
registret inte ryms på skärmen finns bläddringsfunktion.

energisparfunktion
• Informations- & Bokningstavla
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Vill du veta mer?
Hör av dig så sätter
vi dig i kontakt med
närmaste installatör.
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