BookitWise är ett användarvänligt, webbaserat bokningssystem som ger total kontroll över delade
resurser som mötesrum, lokaler och catering. Systemet meddelar berörda parter via mail och
kan också skicka bokningar direkt till Outlook. BookitWise kan enkelt kopplas mot företagets AD
(Nätverk) för att synkronisera användare. Koppling och utbyggnad mot VisitLog besökssystem finns
också som tillägg, där konferensdeltagare förbokas automatiskt och finns tillgängliga för utskrift
av besöksbricka m.m.
Effektiv och användarvänlig mötesplanering

BookitWise är ett webbaserat rumsbokningssystem som gör det enkelt att hantera delade resurser
som mötesrum och hörsalar. Det är ett effektivt och användarvänligt planeringsverktyg och resursbokningslösning för bokning av möten i privata företag, offentliga institutioner och föreningar.
Ytterligare alternativ är tillgängliga såsom integration med catering för beställning av mat och dryck
samt hantering av administration och fakturering för möteslokalerna.
Book vitWise ger möjlighet att definiera olika användarnivåer med olika rättigheter. På så sätt är
det möjligt att tillåta vissa användare att bara boka mötesrum och andra att boka både rum och
catering. BookitWise gör det enkelt att lägga till catering och mötesutrustning till mötet.
BookitWise fungerar som ett fristående webbaserat system. Det fungerar bra i stora miljöer såsom
kongresscenter och hotell eller i fleranvändarmiljöer, där ett antal kontor delar flera
mötesrum. BookitWise integrerar också med Microsoft Exchange och Microsoft Active Directory.

Varför ska man använda BookitWise?
• Ger en snabb och enkel överblick av tillgängliga mötesrum, val av catering och dagens aktiviteter.
• De manuella processerna är automatiserade och optimeras. Dubbelbokningar, felbokningar och dubbelarbete förhindras.
• Ger en integrerad och synkroniserad bokning, ett snabbt och säkert sätt att boka resurser till mötet - allt i ett arbetsförfarande.
• Enkelt att lägga till, redigera och ta bort användare och tillgängliga mötesrum.
• En professionell bokningslösning som avspeglar företagets identitet.
• En professionell lösning som inte är beroende är av företagets affärskritiska Exchange Server.
• En molnbaserad tjänst som är tillgänglig var som helst i hela världen.
• Köket får rapporter automatiskt om cateringbeställningar till möten.
BookitWise interagerar med följande produkter:
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