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Vi har bl.a. integrationer til følgende systemer:

• Microsoft Exchange
• Office 365
• Google G-Suite
• Lotus
• Google Calendar
• Sports Solution
• KMD Booking
• e-conomic
• Globus Data
• Conventus
• Winkas
• Webbook
• DBU Kluboffice
• Excel
• Picasso Techotel

Vi kigger altid på at integrere med de mest
populære systemer, så listen her vil altid blive 
løbende opdateret.

Med en Q-Cal møderumsskærm får du en smart 
og intelligent møderumsskærm, der kan inte-
grere med kendte kalendersystemer. Du er altid 
opdateret uanset om du er ved din computer 
eller foran touchskærmen til mødelokalet.

Med en møderumsskærm kan du hurtigt skabe 
en overblik over hvilke lokaler der er booket og 
hvilke der er ledige. Du har også muligheden for 
at ad-hoc booke direkte på skærmen hvis mødet 
trækker ud eller du lige skal bruge det i 15 min. 
Med en kalenderintegration bliver mødet også 
booket direkte i dit interne kalendersystem.

Kalenderintegrationen sikrer at al info på 
mødeindkaldelsen og på skærmen ved møde-
lokalet vises på den måde du har valgt at vise 

det. Det kan være der skal firmanavn på det 
kan også være det skal være anonymt – Alt kan 

laves specifikt til din løsning.
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Møderumsskærme til idrætshaller, 
sundhedshuse mm.
Møderumsskærmene kan også anvendes som digitale 
skilte i eksempelvis idrætshaller, sundhedshuse eller andre 
steder hvor, der du ønsker at skabe overblik over flere 
lokaler. Det kan være et omklædningsrum eller fitness- 
lokaler hvor det er vigtigt at vide, hvem der har lokalet i et 
bestemt tidsrum. Det kan også anvendes til navngivning af 
lokaler.

Møderumsskærme i konferencecentre
Vores møderumsskærme er også flittigt brugt i forskellige 
konferencecentre, hvor man nemt kan anvende møde-
rumsskærmene som digital skiltning og dermed skabe et 
godt overblik for de besøgende gæster. For at skabe et 
yderligere overblik kan man også anvende en infoskærm, 
hvor du kan samle alle aktiviteter på én skærm.

Book møde direkte på skærmen
Vi leverer software til touchskærme, som har en 
lys-indikator på siden der lyser rødt eller grønt alt 
efter om mødelokalet er booket eller frit.
Touchskærmen kan enten blive koblet på internet-
tet via WI-FI eller køre PoE (Power over Ethernet).

Møderumsskærme
features :
• Ad-hoc
• Start og slut møde
• Statistik
• Integrationer
• RFID

Lad os få en snak omkring dine muligheder.
Kontakt os på tlf.: 71 92 62 22 eller e-mail: info@nordicscreen.dk.
Eller find en forhandler på nordicscreen.dk/forhandlere


