
OTIMIZE SUAS
SALAS E ESPAÇOS
DE REUNIÃO
O ambiente de trabalho flexível 
chegou para ficar. Ao retornar ao
escritório, os funcionários 
encontram um ambiente de 
trabalho com novos protocolos, 
mesas compartilhadas e espaços 
de reunião variados. Ajude seus 
funcionários a encontrar os 
espaços certos para trabalhar 
com o Logitech Tap Scheduler 
com o Robin em execução.

A plataforma de trabalho do Robin foi criada tendo o trabalho híbrido em 
mente e conta com ferramentas especializadas para gerenciamento de 
salas de reunião e de visitantes, além de reserva de mesas flexíveis. Usando 
um Logitech Tap Scheduler com o Robin em execução em cada reunião 
e espaço de trabalho, você equipa sua empresa com as ferramentas 
necessárias para planejar e realizar um dia de trabalho com facilidade.

Permita que os funcionários vejam rapidamente quais salas estão 
disponíveis à distância. O Logitech Tap Scheduler possui barras 
de luz LED que ficam verdes quando uma sala está disponível e 
vermelhas quando estão em uso. De perto, o Logitech Tap Scheduler 
fornece detalhes da reunião e facilita a reserva de salas, ajudando os 
funcionários a encontrarem e solicitarem o espaço certo.

Os gerentes de serviços gerais, administrativos e de TI precisam 
manter o controle do local de trabalho. Com os dados precisos da 
Análise do local do trabalho do Robin, é possível ajustar os espaços 
do escritório com base nos dados, não em suposições.

O ESPAÇO CERTO NA HORA CERTA

DISPONIBILIDADE EM UM INSTANTE

ANÁLISE DO LOCAL DE TRABALHO



ROBIN E LOGITECH

Com o Tap Scheduler montado fora das salas de reunião, os funcionários podem ver a disponibilidade à distância. Luzes 
LED coloridas na lateral do painel aparecem em vermelho quando a sala está reservada e verde quando está disponível.

De perto, os funcionários podem visualizar facilmente os 
detalhes de qualquer sala de reunião na tela de 10,1”.

Reservar uma sala usando o Tap Scheduler e o software de 
agendamento do Robin é simples. Bastam alguns toques 
na tela e a sala está reservada.
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