
Het Joan-reserveringssysteem is 

beschikbaar in drie verschillende 

edities: Joan Assistant (laat de status 

van de ruimte zien en de informatie 

over de meeting), Joan Manager 

(mogelijk om de agenda te bekijken 

en via het scherm te reserveren) en 

Joan Executive (extra opties: trends 

reports van werkplekken en een 

WAP2-EAP beveiliging). 

Eenvoudig ruimtes reserveren

Joan is dé assistent voor de reservering van al je algemene- en 

vergaderruimtes. De beschikbaarheid van een ruimte bekijken of het 

boeken van een kamer voor je bespreking is vanaf nu super eenvoudig. 

Daarnaast is de communicatie hierover erg duidelijk.

RUIMTES RESERVEREN 
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Fantastisch scherm

De speciale e-inkt technologie zorgt 

voor een super scherp scherm met 

een goede leesbaarheid tot een 

inkijkhoek van 180 graden.

Koppelt met agenda’s

Joan communiceert data uit 

agenda’s die je al beheert en doet 

dit over je Wifi netwerk. Er hoeft dus 

niets extra gebouwd of aangelegd 

te worden.

Energiezuinig

Joan verbruikt 99% minder energie 

dan een standaard LCD scherm en 

hoeft daardoor maar eens in de paar 

weken opgeladen te worden.

Schroefloos

Geen boor, schroeven of gaten in je 

muur bij de installatie van Joan. Met 

een magneetstrip is de bevestiging 

zo gebeurd.

180 °C



Indien gewenst kunnen wij de fysieke 

montage, installatie, koppeling van je 

agenda’s en een uitleg aan gebruikers 

verzorgen. Wij gaan pas weg als alles 

werkt.

Voorkom frustraties met Joan

Plan je afspraken in vergaderkamers of andere publieke ruimtes. Toon 

dit in een duidelijk overzicht en verwelkom je gasten. Zo voorkom je 

frustraties, verminder je interrupties en wordt efficient gebruik van 

ruimtes gestimuleerd.

Joan wordt verbonden aan je bestaande infrastructuur via Wifi en 

gekoppeld aan agenda’s die al worden bijhouden. Het is hiermee de 

enige echte Plug & Play oplossing in de markt. Andere mogelijkheden:

 � Personalisatie d.m.v. avatar of bedrijfslogo

 � Connect met Office365, Google Apps & iCalendar

 � Eenvoudig te monteren zonder gaten in de muur

 � Plug & Play

Wil je ook graag frustraties en interrupties voorkomen tijdens het bijwonen en inplannen van meetings? Neem gerust contact 

met ons op. Dan kijken we samen naar de manier waarop we dit voor jouw organisatie in kunnen zetten. Bel ons op 078=6811505 

of stuur een e-mail naar itbeheer@lucrasoft.nl.
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De aanschaf van een ruimtereserveringssysteem

De kosten voor Joan zijn opgebouwd in een vast- en een variabel 

bedrag. Het vaste deel is voor de aanschaf van de hardware en 

installatie. Het variabele deel voor de aansluiting, onderhoudsportal en 

koppeling met je data.


