
Hastighet
•      Upp till 70 sidor per minut
        (varierar beroende på modell)
•      Minskad tidsåtgång på manuella processer

För ett extra bra resultat
Med följande tillbehör kan hastighet och 
effektivitet optimeras ytterligare: 
•      HP SmartStream
•      HP Designjet HD Pro scanner 
•      Specialdesignade högkapacitetslösningar 
        för vikverk och arkuppsamlare.

Effektiv och användarvänlig 
mötesplanering - direkt i receptionen 
Adestia presenterar tillsammans med GoGet kontorets nya mittpunkt - GoGet Booking Kiosk Pro. Ett 
nytt och användarvänligt sätt att boka dina möten, från en och samma enhet. Med GoGets 
bokningsstation gör vi din arbetsplats smartare.  
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Tjänster 
Se rumsspecifika detaljer såsom antal 
platser och utrustning. Felrapportera 
utrustning eller beställ enklare catering. 
Du kan även på ett enkelt och informativt 
sätt visualisera ex. kontorets planlösning, 
dashboards och bilder. 

Hitta och boka lediga 
mötesrum 
Slipp krångliga inloggningar och 
användarnamn - autentisering sker 
smidigt tex. med nyckelbricka, befintligt 
passerkort eller med din mobil. Du kan 
enkelt se över lediga tider och hantera 
dina bokningar. Om du har särskilda krav 
går det att filtrera sökningar utifrån 
utrustning, områden och leta upp det 
bäst lämpade rummet på en karta. Den 
synkroniserar med andra Goget-skärmar 
samt med din kalender (Exchange, 
Office 365 och G Suiite). 

Företagsprofil
Även när Booking kisok Pro inte är aktiv 
så tjänar den sitt syfte – Förvandla din 
bokningskiosk till en digital skylt på 
några sekunder. Pusha ut information 
till medarbetarna. Som på alla andra 
GoGet-skärmar kan du självklart 
skräddarsy din bokningsskärm - lägg till 
företagslogotyp, bakgrund och 
signaturfärgΦ 

Användarvänliga GoGet Booking Kiosk 
Pro är här!

Kom till oss och testa! 
Vill du komma till vårt showroom och testa 

nya GoGet Booking Kiosk Pro? 
Ring oss på 08-400 295 00 eller maila oss 

på info@adestia.se och boka tid! 

Några nyckelfunktioner 

 Integrera med din kalender
 Planlösning över kontoret
 Filtrering efter behov
 Rumsfaciliteter och sittplatser
 Digital Signage Lite
 Autentisering  (UUID/RFID/

NFC)




