
www.sharp.pl

System rezerwacji sal
Szybka i bezbłędna rezerwacja pomieszczeń,  
koniec z pokrywającymi się terminami



Więcej niż biuro
My Integrated Office to rozwiązanie Sharp, zapewniające 
sprawny przepływ informacji i dokumentów w biurze. 
Ostatnio rozszerzyliśmy je o system rezerwacji sal.
Wiele firm rezerwuje sale konferencyjne przy wyko-
rzystaniu programu pocztowego, który nie zawsze 
sprawdza się w przypadku złożonych rezerwacji sal 
czy zasobów. Mamy jednak idealne rozwiązanie!

Najważniejsze zalety systemu all-in-one Sharp:

Wszystko w jednym: system zawiera w sobie ekran, 
komputer i oprogramowanie, integrujące sie m.in. 
z Exchange oraz Active Directory 

Sprawne procesy: system wprowadza klarowne 
i przejrzyste zasady funkcjonowania sal 

Łatwość obsługi: możliwość łatwego przeglądania 
i dokonywania rezerwacji sal (łączenie sal, 
rezerwacje cykliczne lub w oparciu o wybrane 
atrybuty, np. wyposażenie czy lokalizację)

Przejrzystość i pewność: możliwość generowania 
e-maili z potwierdzeniami dokonanych rezerwacji, 
zestawienia zbiorczego oraz statusów (oczekujące, 
zatwierdzone, odrzucone)

Kompleksowa obsługa wielu lokalizacji i języków: 
zarządzanie wszystkimi siedzibami oraz 
wyświetlanie treści, np. po polsku i angielsku.
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10 powodów, dla których warto wdrożyć 
system rezerwacji sal:

  1. Usprawnia zarządzanie wszystkimi salami w firmie
  2. Ułatwia pracownikom planowanie spotkań 

i tworzenie ich harmonogramu
  3. Optymalizuje wykorzystanie sal konferencyjnych
  4. Podnosi standard i prestiż miejsca pracy
  5. Wprowadza przejrzyste zasady funkcjonowania sal 

konferencyjnych
  6. Pokazuje, kiedy sala jest wolna, a kiedy zajęta  

– nikt nie przeszkadza w trakcie spotkania
  7. Umożliwia podgląd zajętości sal i rezerwację 

dowolnej sali z każdego panelu
  8. Zapewnia możliwość przedłużenia lub skrócenia 

spotkania
  9. Pozwala sprawdzić, kto jest obecny na danym 

spotkaniu i jaka jest jego tematyka
10. Umożliwia zamawianie kawy lub cateringu na 

spotkanie

Co warto wziąć pod uwagę?
System rezerwacji sal poprawia jakość funkcjonowania biura 
w wielu aspektach. Oto najważniejsze z nich.
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Sharp – „Be Original.”
Sharp Electronics CEE zmienia sposób, w jaki firmy wykorzystują informacje. 
Wspiera klientów w zakresie obiegu dokumentów oraz integracji procesów IT, 
a także pomaga tworzyć, wizualizować, zarządzać i udostępniać informacje. 

Usługi, oparte na najnowszych technologiach, pozwalają na uzyskanie pełnej 
kontroli nad informacjami wykorzystywanymi w firmach, niezależnie od tego, czy 
są one dostępne w formie cyfrowej, czy analogowej.

Sharp jest producentem najwyższej jakości urządzeń wielofunkcyjnych oraz 
profesjonalnych systemów cyfrowych dla środowisk biurowych oraz punktów 
druku. Oferuje również szeroki wachlarz monitorów, do wszelkich zastosowań  
– począwszy od ścian wideo, poprzez systemy Digital Signage aż po innowacyjne 
interaktywne monitory dotykowe dla środowisk biznesowych i edukacyjnych. 

Zgodnie z hasłem „Be Original.” Sharp tworzy rozwiązania wpierające 
różnorodność i szyte na miarę niepowtarzalnych potrzeb swoich klientów.

Dodatkowe informacje o oferowanych rozwiązaniach można uzyskać na:
www.sharp.pl
www.linkedin.com/company/sharp-eu


