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Features

Digitale lokaleskærme
FacilityNets digitale lokaleskærme optimerer udnyttelse af lokaler og 
giver et professionelt udtryk i virksomheden. Skærmen, som automa-
tisk opdateres via FacilityNet, viser lokalets navn, om lokalet er ledigt 
samt kommende møder. Lokalet kan bookes direkte på skærmen og 
servicecenteret kan tilkaldes for assistance. For optimal udnyttelse af 
lokalerne kan bestiller tjekke sig ind og ud direkte på skærmen eller 
mobilen, således at lokalet frigives med det samme. 

Besøg: https://cateringportal.dk/lokaleskaerme/

Selvbetjent gæstestander  
aflaster receptionen
FacilityNets selvbetjente gæstestander er ideel til at aflaste receptionen 
eller til kontordomiciler med flere firmaer uden en reception. På gæste-
terminalen kan gæster og pakkeposten selv tjekke sig ind, hvorefter 
værten automatisk modtager en SMS-notifikation. Gæsteterminalen 
kan også printe gæstekort med wifi-kode og i FacilityNet webportal kan 
superbrugere se, hvor mange gæster der er i bygningen. Det er muligt at 
tilpasse layout og indhold, f.eks. visning af Rejseplanen, bestil taxa eller 
informationer fra virksomhedens hjemmeside.

Besøg: https://cateringportal.dk/gaesteterminal/

Overblik over møder med  
mødevisningsskærm 
FacilityNet mødevisningsskærm placeres typisk i foyeren og giver en flot 
visuel velkomst til gæster. Skærmen viser et overblik over dagens møder 
(bl.a. mødenavn, tidspunkt, mødelokation, vært og gå-retning) samt virk-
somhedens nyheder eller TV2 nyheder. Mødeskærmen opdateres autom-
atisk, når medarbejdere opretter møder i FacilityNet. Det er muligt at 
placere en mødevisningsskærm på hver sal / lokation, som kun viser den 
aktuelle lokations møder eller en bestemt lejers møder.

Besøg: https://cateringportal.dk/modeskaerme/

Real-time opdatering SMS når gæst ankommer Gæstekort & wifi-kode Statistik på gæster i huset Gæsteregistrering via mobilen Book på lokaleskærm Afslut på lokaleskærm Publicer nyheder

Digitale mødeskærme giver mange fordele
FacilityNets digitale skærme opdateres automatisk via en internet-
forbindelse, når medarbejdere opretter møder via FacilityNet Outlook 
eller webportal. Skærmene aflaster både receptionen og servicecenteret 
og virksomheden får et professionelt og moderne udtryk med optimal 
udnyttelse af ressourcer og informationsdeling, hvor servicecenteret eller 
ejendomsadministrator kan publicere nyheder og informationer.


