
Inteligentny. Elastyczny. Elegancki.
Minimalistyczny wygląd modelu wielkości 13 cali idealnie wpasuje się w każde nowoczesne 
biuro. Zaprojektowany jako wszechstronny ekran informacyjny, Joan 13 pokazuje informacje 
skrojone pod potrzeby użytkownika. Idealne jeśli chodzi o szybkie planowanie i wyszukiwanie 
wolnego pomieszczenia, może być też wykorzystywane w hotelach jak oznakowanie..  

 Bezproblemowo łączy  
 się z Wi-Fi.  

 
 Instalacja bez żadnych kabli i na  
 każdej powierzchni za pomocą  
 uchwytu magnetycznego. 

Brak marnowania czasu i przestrzeni przez szybkie dostarczenie informacji o dostępności 
tam, gdzie to najbardziej potrzebne. Trwały i wyświetlający aktualne informacje – system 
Joan pozytywnie wpływa na trzy podstawowe obszary nowoczesnego miejsca pracy.

Współpracuje z

Co Joan 13 może dla Ciebie zrobić

Rezerwowanie i wyszukiwanie

Nie zastanawiaj się czy sala konferencyjna 
jest pusta. Ekran Joan wyświetla status 
pomieszczenia, podstawowe informacje  
o aktualnym spotkaniu oraz o  
najbliższych rezerwacjach.   

Doświadczenia z pracy w biurze

Joan integruje się z biurem.  
Wyświetl własne logo, dowolnie  
zmieniaj język lub jeśli to potrzebne  
– zaopatrz każde urządzenie w  
osobny zestaw ustawień. 

Wydajność pracy w biurze

Przejmij kontrolę nad przestrzenią  
w biurze i przestań marnować zasoby. 
Joan pozwala na wykrycie i eliminację 
pustych spotkań, zwalnia przestrzeń  
i zmniejsza koszty.

 Wspiera najpopularniejsze   
 typy kalendarzy firmowych.

 Zużywa 99% mniej energii  
 niż LCD – wytrzymuje kilka  
 miesięcy na jednym ładowaniu.

Wyświetla kluczowe  
informacje dot. spotkania

Pozwala szybko sprawdzić  
status pomieszczenia

Umożliwia wyświetlanie loga oraz  
spersonalizowanej wiadomości

Wyświetla status kilku  
pomieszczeń jednocześnie

Przedstawiamy Joan 13

Proste  
rozwiązanie dla  
inteligentnego  
biura



Wyświetlanie statusu Siatka dostępności  Siatka dostępności
pomieszczenia sali konferencyjnych zespołu

Wykorzystaj Joan 13 do wyświetlania statusu pojedynczego pomieszczenia, wraz ze  
szczegółami dotyczącymi wydarzeń, lub wyświetlaj dostępność współpracowników  
lub pomieszczeń – nawet do dziewięciu jednocześnie!

Sprawdź wszystkie możliwości rozwiązań Joan, aby dobrać odpowiedni plan.  
Po skonfigurowaniu pierwszego urządzenia Joan otrzymasz darmowy, 30-dniowy  
okres próbny w Planie Premium. Po tym okresie pomożemy dobrać plan, który  
będzie zawierał wszelkie niezbędnego dla Twojego biura funkcjonalności.  

Jedno urządzenie. Wiele funkcji.

Plan Premium: darmowy,  
30-dniowy okres próbny 

Plan Podstawowy
Za darmo

Wszystkie niezbędne  
na początek funkcje. 

Zawiera
• Integracje z kalendarzami
• Wyświetlanie statusu sali  

konferencyjnej 
• Wgranie własnego logo
• Integracja ze Slack
• Wymaga instalacji oprogramowania 

na lokalnym serwerze

Pierwszy krok do zarządzania  
przestrzenią w biurze.

Plan Standardowy
€9/miesiąc lub €99/rok

Wszystkie niezbędne funkcje z większą 
możliwością personalizacji. 

Zawiera to co w planie  
podstawowym oraz
• Status członków zespołu  

na siatce dostępności
• Status zajętości dla wielu  

pomieszczeń
• Raporty dot. wykorzystania 

pomieszczeń
• Integracja z Cisco Webex Teams

Na drodze do polepszenia  
wrażeń z użytkowania biura  
dzięki rozszerzonym opcjom. 

Plan Premium
€19/miesiąc lub €209/rok

Kompletne rozwiązanie do zarządzania 
salami konferencyjnymi.

Zawiera to co w planie  
podstawowym, standardowym oraz
• Automatyczne maile do  

uczestników spotkania
• Automatyczne sprawdzanie  

zajętości oraz kontrola głosem
• Indywidualne ustawienia dla  

każdej lokalizacji

Pogłębione możliwości personalizacji  
oraz wszystkie dostępne funkcje w 
zasięgu ręki. 
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Joan to produkt marki Visionect

Producent urządzeń Joan, Visionect, to lider w kreowaniu rozwiązań opartych o  
technologię elektronicznego papieru. Myślą przewodnią jest tworzenie niezwykle  
elastycznych rozwiązań o niespotykanie niskim poborze energii, łatwych w instalacji  
i późniejszej obsłudze. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź Bazę Wiedzy Joan – support.getjoan.com,  
bądź skontaktuj się za pomocą email support@getjoan.com.

www.vidis.pl 
biuro@vidis.pl

Partnerzy technologiczni


