
Pro lepší přehled v rezervacích místností
Evoko Room Manager – průkopník v oblasti bezproblé-
mových rezervací a efektivního využívání zasedacích míst-
ností.  

Obtížné hledání neobsazených místností a obavy spojené  
s jejich rezervací, jsou často následkem nejasných procedur 
či obtížně zvládnutelných technologií. Evoko Room Manager 
nabízí řešení, které každému stav rezervace jasně signalizujje 
na elegantní dotykové obrazovce, a to přímo u vstupu do 
místnosti. Schůzky rezervujete přesně tak, jak jste zvyklí, 
pomocí Outlooku, Google kalendáře, přes cloud s využitím 
vašeho telefonu nebo tabletu. Provézt rezervaci či probíhající 
schůzku prodloužit můžete stisknutím odpovídající ikonky 
přímo na dotykové obrazovce umístěné vně místnosti. 
Intuitivní  ovládání spolu se skutečností, že není potřeba 
instalovat na počítače žádný dodatečný software, umožňuje 
uživatelům začít používat systém téměř okamžitě, bez nutnosti 
předchozího zaškolení.  Pokud to uznáte za vhodné, můžete 
nechat Evoko Room Manager sledovat, zdali jsou rezervované 
místnosti využívány, a pokud ne, automaticky je uvolnit pro 
ostatní zájemce. 

Evoko Room Manager EVO mění použitím inteligentního 
plánování schůzek data o rezervacích na informace pomáhající ve 
vašem rozhodování.

Evoko Room Manager EVO je zdokonalenou verzí vhodnou 
pro ty, kteří disponují velkým počtem zasedacích místností.
Nyní může systémový administrátor sledovat stav každé  
z dotykových obrazovek, měnit jejich nastavení nebo pro-
vézt jejich aktualizaci ze svého počítače, pomocí vzdálené 
správy. Velmi jednoduše využijete hodnotná statistická data 
k optimalizaci využití firemních zdrojů a značnému snížení 
nákladů. Dále můžete sledovat jaké množství schůzek je 
rezervováno operativně, jak často bývají prodlužovány i v ko-
lika případech zůstávají po předchozí rezervaci prázdné. Tyto 
údaje významně pomáhají zlepšovat kulturu při plánování 
schůzek i jejich efektivitu. K dispozici jsou kromě vzdálené 
správy a statistik samozřejmě také všechny oceňované vlast-
nosti, které nabízí Evoko Room Manager. 

Evoko Room Manager. Dotknout se. Naplánovat. Setkat se.

Evoko Room Manager

•	 Jednoduché	použití
•	 Signalizuje	stav	rezernace	přímo	u	vstupu	do	zasedací	místnosti
•	 Zelená	značí	volno,	červená	obsazeno
•	 Žádné	místnosti	nezůstanou	neobsazené	jen	proto,	že	někdo		 	
 zapomněl schůzku zrušit 
•	 Důležitá	jednání	nejsou	narušována	lidmi	neustále	klepajícími	na		
 dveře ve snaze přesvědčit se, jeli místnost prázdná
•	 Schůzky	rezervujete	tak,	jak	jste	zvyklí,	pomocí	Outlooku,	Google		
 kalendáře, přes cloud s využitím vašeho telefonu nebo tabletu či  
 přímo na dotykové obrazovce vně místnosti.
•	 Jednoduchá	instalace
•	 Do	firemní	infrastruktury	není	potřeba	přidávat	žádný	další	hardware		
 ani software, a nedochází tak k ovlivnění IT bezpečnosti.
•	 Podporuje	MS	Exchange	server	2003,	2007,	2010,	2013,	Office	365	
 a Google Apps for Business

Evoko Room Manager EVO

•	 Hodnotné	statistiky	–	značně	šetří	čas	a	náklady.	Použitím inteligent- 
 ního plánování schůzek mění data o rezervacích na informace pomáhající  
 ve vašem rozhodování. Tyto údaje významně pomáhají zlepšovat  
 kulturu při plánování schůzek i jejich efektivitu. 
•	 Vzdálená	správa	–	instalaci	zvládnete	rychleji	a	plynuleji,	než	kdykoli		
 předtím. Můžete sledovat stav každé z dotykových obrazovek, měnit  
 jejich nastavení nebo provézt jejich aktualizaci, přímo ze svého   
 počítače
•	 Jednoduchost	–	tak	jednoduše	a	efektivně,	jak	je	o	Evoko	Room		
 Manager známo.
•	 Podporuje	MS	Exchange	server	2007	(pouze	EWS),	2010,	2013	
	 a	Office	365.



•		Rezervujte	schůzky	v	Microsoft	Outlook,	Google	kalendáři	nebo	přímo		
 na dotykové obrazovce.
•	 Zobrazte	zároveň	plánovač	schůzek	a/nebo	předmět	jednání.
•		Najděte	rychle	volnou	místnost	pouhým	vizuálním	vyhledáním	jed-	 	
 notky se zeleným podsvětlením .
•		Rezervujte	si	spontánní	schůzku	přímo	na	dotykové	obrazovce.
•		Prodlužte	jednání	přímo	na	dotykové	obrazovce.	
•		Ukončete	dřive	dokončené	jednání	přímo	na	dotykové	obrazovce.	
•		Najděte	volnou	místnost	přímo	na	dotykové	obrazovce.	
•	 Potvrďte	příchod	do	rezervované	místnosti	stiskem	ikonky	na		 	
 obrazovce. Pokud tak neučiníte, místnost může být uvolněna pro dalčí  
	 rezervace	(funkci	je	možné	aktivovat	při	instalaci.	
•		Přesvědčte	se,	že	dostupné	technické	vybavení	místnosti	je	v	pořádku,		
 ještě než vstoupíte do místnosti.
•		Oznamte	problém	s	vybavením	technickému	oddělení.	
•	 Jednoduchá	instalace	jak	na	stěnu,	tak	na	sklo.	
•	 Ovládací	panel	Evoko	vás	jednoduše	provede	kroky	potřebnými	k		 	
 nastavení systému. 

SYSTÉMOVÉ	POŽADAVKY
•	 Přímý	http/https	přístup	k	MS	Exchange	server	2003	(nelze	u	Evoko
 Room Manager EVO),	2007	(Evoko	Room	Manager	EVO pouze s EWS),		
	 2010,	2013,	Office	365	nebo	Google	Apps	for	Business
	 (nelze	u	Evoko	Room	Manager	EVO).
•	 Potřeba	v	MS	Exchange	nastavit	přesný	čas	a	časové	pásmo.

	 Ujistěte	se,	že	žádné	bezpečnostní	funkce	ani	programy	neblokují	ani		
	 neomezují	přímou	http/https	komunikaci	mezi	Exchange	serverem,   
	 Google	Apps	for	Business	a	Evoko	Room	Manager	(např.	správa		 	
	 domény,	firewall,	proxy	server,	příhlášení	k	síti	apod.)

•	 MS	Exchange	server	2003	potřebuje	přístup	k:
	 (nepodporuje	Evoko	Room	Manager	EVO)
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>/exchweb/bin/auth/		 	
	 owaauth.dll	(ověření)
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>Exchange/room@domain.com	
	 (čtení	kalendáře)
•	 MS	Exchange	server	2007	WebDav	potřebuje	přístup	k:
	 (nepodporuje	Evoko	Room	Manager	EVO)
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>/exchweb/bin/auth/		 	
	 owaauth.dll	(ověření)
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>Exchange/room@domain.com
	 (čtení	kalendáře)
•	 MS	Exchange	server	2007	EWS	potřebuje	přístup	k:
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>/EWS/Exchange.asmx
•	 MS	Exchange	server	2010	needs	to	access:
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>/EWS/Exchange.asmx
•	 MS	Exchange	server	2013	needs	to	access:
	 https://<exchangeserver	(ip	nebo	doména)>/EWS/Exchange.asmx

•	 Požadavky	pro	MS	Office	365:
	 Potřebujete	Office	365	účet	a	otevřené	internetové	spojení	s	vaším		 	
	 Office	365	Business	účtem
•	 Požadavky	pro	Google	Apps	for	Business:
	 (nepodporuje	Evoko	Room	Manager	EVO)
 Potřebujete Google Apps for Business účet a otevřené internetové    
 s vaším Google Apps for Business účtem.

TECHNICKÁ	DATA
•		Velikost	obrazovky:	8	palců.
•		Dotyková	obrazovka.
•		Ethernet:	10/100	Mbit.
•		Napájení:	PoE	–	48	V	DC	přes	RJ45.
	 AC-DC	adaptér	12	V	DC.
•		PoE	PD	Třída	0	Verze:	IEEE	802.3-2005	
•		PoE	Maximální	příkon:	12.95	W.
•		USB:	x1,	1.5/12	Mbit,	USB-A	konektor.
•		RJ45:	x1,	Ethernet	10/100	Mbit,	PoE.
•		DC	vstup:	x1,	12	VDC.
•		LED	podsvětlení	:	Červená,	zelená.
•		Vyhovuje	normě	RoHS.
•		Certifikace	CE	a	FCC.
•		AC/DC	adaptér:	
	 i.	12	V	DC	výstup,	300	mm	kabel.		
	 ii.	Certifikace:	CE,	FCC,	UL	(US/C),	GS,	TÜV,	CB,	LPS.		
•		Jazykové	verze:	Katalánština,	zjednodušená	čínština,	tradiční	čínština,		
 čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština,   
 polština, portugalština, ruština, španělština, švédština
•		Rámeček	a	plášť:	slitina	hliníku.
•		Barva:	Bílá.
•		Velikost:	270	x	192	x	39	mm.
•		Hmotnost:	1.3	kg.

DODATEČNÁ	FUNKČNOST	EVOKO	ROOM	MANAGER	EVO
•	 Vzdálená	správa	
•	 Statistiky	

OZNAČENÍ:
Evoko Room Manager  ERM1001

Jednoznačně.	Zelené	nebo	červené	podsvětlení	jasně	i	z	dálky	signalizuje,	zdali	je	místnost	volná	nebo	obsazená.	
Stav rezervace můžete zjistit pomocí pár jednoduchých dotyků. Stejně tak naplánujete či zrušíte vaši schůzku 
nebo prodloužíte právě probíhající jednání.  Evoko Room Manager automaticky  synchronizuje údaje zadané 
prostřednictvím MS Outlook či Google kalendáře.
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